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Dom Sprzedazy Wysylkowej 
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TwoJa uwag?!!! 
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Bezplatna infolinia: 0-800 66-002 

Zam6wienie i pelna informacja nic nie kosztuje! 
Infoiinia czynna: 
pen, ~pt. 10.00-20.00, sobota 10.00-16.00 

Wszystkie ceny zawieraj^ VAT Wysylka za darmo, 
odbidr za zaliczeniem pocztowym, realizacja 
zamowienia do 7 dni roboczych. 

Ktlfra Iitt6w 7. nnazoj otortyr 
Quake II125 zl. Final Liberation 139*1. Carnage eld on 89 zl, 2ork 
Grand Inquisitor 134 zl, He*on II 125 zl, Tomb RI dor II 134 zl, Dark 
Reign 107 zl, Heavy Gear 134 zl. Star Control 130 zl. World League 
Basketball 139 zl, FIFA k93 134 zl, Panzer General 134 zJ* Podwojnu 
klapoty Bucfa Tuekera 62 zl.Fighting Force 139 zl. 

A din uijtnfwdftzycit: 
Usy Podpodusrartskie 98 zl, Czarowrtlca Agala 53 zl. 
MtiUimedlatne laf la, la 53 zl, Urodzlny Prosiatzka 53 zl, Marten la 
ZlotoJ Ryhhl 53 7l Tomsk i Oskar 89 zl, Sekrety KrdSe 62 zl. 
Horkufos An! mo wane Bajka 143 zl 

Ta i wiete innycfi lyluiaw znajdziesz w naszym bozplainyni kaialogy 

i matronfe intomotowej www.mafket2000.pl 
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Monolog Stereo Ssakow Naczelnych 

Takiego nalloku waznych dat, okraglych rocznic, okazji specjalnych oraz okolicznodciowych przetomdw (nie pomijajqc oczywidcie bardzo 
zacnie wygladajacego zestawu wybornycti programow na cedeku albo o lidcie Iralnych recenzji gtosnych gier) nie bylo dawno na lamach 
Waszego miesieeznika. A coz to za wyjqtkowe okazje? Zrobmy wszystko na opak i nie trzymajmy sie ani chronologii, ani logieznego porzadku 
rzeezy. Bede wymieniat od kodca. Po pierwsze lub mole raezej po ostatnie - w czerwcu imieniny obchodzi Jan. W dzien dwietuje, w nocy 
szuka kwiatu paproci. Nasuwa sie lylko pytanie, kiedy wlasciwie ma czas na komputer. Ale to zupelnie inna historia. My w kazdym razie 
mamy w redakcji na staple swoich Jankdw i Yasidw a do tego czyla nas regnlarnie pare tysiecy szczedliwcdw noszacych to naipopularnieisze 
w Polsce imie. Skladamy im wszystkim najserdeczniejsze zyezenia. Proponuje tez, zeby przy tak lartownym dniu postawili sobie tarola na 
szczedcie lub zagrali w Duzego Lolka. Obie czynnosci utalwiq im znaeznie dema programow umieszczonych na naszej plylce. 

Kastepne z kolei, chod nie po kolei, okololicznodci to poczatek lata i wakacyjny dreszczyk emoeji. Dotycza one chyba wszystkich czytelnikdw 
CD-Action, gralulule wipe wytrwaloSci, ktora pozwolita Warn bez szwankn przetrwad chtody zimnych por rokn i dobrze zniesc dlugie godziny 
przesiadywania w tawach szkolnycb. Nalezy Warn sie za lo nagroda. Siegnijcie znowu po kompakeiki. Znajdziecie lam dla siebie dwie dobre 
kompletne gierki: War in the Gull oraz Empire Soccer. Nie zatujcie sobie! Zapracowalidcie na nie! 

A co powiecie na Mislrzostwa Swiata w pitce noznej? To nastepna dobra okazja do zrobienia sobie prezontu! W czerwcu przeciez rusza 
kolejny raz pitkarska karuzela. Dla tych z Was, ktorzy kochaja pilke, mamy demo World Cup 98. To dopiero sie bedzie dzialo! 

Jeieli iednak zamiast ogladac mecze, zamierzacie pojezdzid po dwiecie w czasie wakacyjnycd wypaddw, przyda Warn sie dobra znajomosd 
iezyka. Dla amatordw Zachodn przygotowalismy PEtNfl WERSJE programu do nauki jezyka angielskiego: LANGMASTER. To bardzo wyiatkowy 
prozent. Podroznikom ulatwi pornszanio sie po dwiecie, a zaciektym graezom pomoie lepioj zrozumied komendy wydwiotiane na ekranach 
ich monitordw, przeciei wiekszodd z nich zapisanych jest w jezyku Szekspira. Bardzo waine jest lei to, ze dostajecie zupelnie za darmo 
dobry, nowy produkt (wtadnie podarowano Warn kilkadziesiat nowych ztotycht). Mozecie nawet sie zarejestrowac (!!!) jako petnoprawni 
uzytkownicy tego kursu jezykowego. Wystarczy wypetnid karle rejestracyjna zamieszczona dalej w czasopidmie i wyslad ja, gdzie trzeba 
(szczegdly znajdziecie na knlejnych stronach). Wszystko tak, jak po zakupie programu w legalnym sklepie! 

Coi teraz? Aha! Wasz Actionek ma swoje male srebrne wesele. (Kolejny iubileusz... oh no!). To jni dwudziesty piaty raz pojawilidmy sie w 
kioskach i w Waszych domach. I co warto bylo byd z nami przez ten czas? Na pewno tak! Kiedyd mielidmy taki zwyezai, ie w czasie wakaeji 
opuszczalidmy troche naszyeh tanow i laczylidmy lipiec i sierpied w jeden egzemplarz czasopisma. Tym razem bedziemy z Wami w oddzielnych 
numerach, przez dwa miesiace. Szukajcie CD-Action dwa razy w ciagu wakaeji. To bedzie nasz bonus z okazji jubileuszu! 

Na koniec wreszeie, czyli zgodnie z nasza umowa - na poczatek, mamy piekne dwieto: Dzied Dziecka. Ktdz z nas nie lest dzieckiem? Co 
prawda nawet Ugly Joe i Czarny Iwan od jakiegod czasu nie nosza juz tak czesto pieluszek, ale dziedmi nadal pozostali. Manitestuje to sie na 
rdzne sposoby, najczedciej jednak ciumkaja zawziecie lizaki, ulewa im sie no jedzeniu i ptaeza za kaidym razem, gdy ktod zabierze im 
joystick. Sami widzicie, ze to nasze wspdlne dwieto. Podwietujmy sobie razem z CD-Action. Proponuje, zebydeie z tej okazji popstrykali 
sobie jakied rzeskie zdiecia i wyslali je do nas. W ogole to lato jest dobra pora do lotograiowania albo i nawet do tilmowania. Jesli nmiecie 
zapisywad zdiecia lub tilmy video w tormie elektronieznej, wypalcie CDR-a i dmialo slijeie go do redakcji. Najciekawsze totki i tilmy (krdtkie, 
please!) zamiedcimy na CD albo w rubryce Action Redaction. 

I jeszcze jedna drobna sprawa: macie w kodcu na zdieciu redakcje CD-Action. Kosztowalo nas to wiele zdrowia, zeby naktonid wszystkich 
do ustawienia sie przed obiektywem aparatu. Yabol zazadat nawet za to sporej sumy pieniedzy. Czy ja otrzymat, czy tei nie - wywnioskujcie 
sami z totki. Pamietajcie tez o tym, ze zawsze ktod trzyma aparat... 

A wogdle- to mitych wakaeji! 

W duecie ale jednym gtosem, troche z humorem i z lekkim patosem: 

Ihigniew BaMi 



Die by the Sword - 62 
,Na plasterkl, na plasterki" - jak 

uotatl zbdjcerze Hegemona. Jedna 2 

siekawszych tegorocznych propoiycji 

interplays umozliwi Warn wcieienie sig 

irdzielnego rycorza i poszatkowanie 

ca pomocq rozmaitych narzgdzi tnqco- 

slekqcych nrasy wrogow, i to zwrowno 

n tryfaie turniejowym, jak i podczas 

fa gra ta jazda obowlqzkowa nie tylko d 
ktorzy od wielu lat wysmiewajq si? z wszystkiego i wszystkrch 

- str. 48 

tej szalonej grupy komikow, 

1 m 

przygoddwek.,. 

Reah - strona 50 

I zndw pojawlt sig polska gra, ktfirq bez kompleksow mozna pochwalid sig na 

Zachodzte. 6-kompaktowa {!!! przygoddwka, w doskonale wykonanej grafice 

Izudziatem iywych aktordw powimazaciekawic przede wszystkich tych, dla 

ktoryeh ideatem gry sa prodtikcje w typie Myst i Riven. Ale naszym zdaniem 

nie tylko ich... 

Redltne 
W sumie to tnoie nic nadzwyczajnego - 
zrgcznosciowe wyscigr motocykli (i nie tylko, 

co okaze sig dopiero po jakims czasie). Ale jak 
to wyglqda... A przyjemnosc gry dordwmije 

poziomem grafice - wlgc warto sig tej grze 

przyjrzed z bitska! 

Starcraft - str. 86 
No co tu mOwic - w kotijou jest gra, kt 

zrewotiJCjonizowadgrystrateglcz 

w czasie rzeczywisfym. Na pewno 
juz reklamy, czytaliscie zapowiedzi - pora wigc 

skonfrontowac obietnice z rzeczywitosciq... 
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Programy uzytkowe 
Palcem po mapie 10 
Interactive World Atlas 

A ja chcg sam czytac i pisac! 11 
Sam Czytam, Sam Pisz§ 

Ekologiczne podroze 12 
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Krolestwo Chaosu 93 
M.in.oBattleTech! 
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Interaktywny dziaf tqcznosci 
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Uwaga: klawiszologia podana w tych opisach obejmuje dosd czgsto tyiko podstawowe komendy sterujqce. Wi?cej informacja znajdziecie w plikach 

typu „readme” w katalogach, w ktorych instaluje si? dane demo. Qd tego numeru mozecie tez (w wypadku wi?kszosci demek) ustaiac kataiog 

doceiowy (tzn. do ktorego zostanie rozpakowane demo) za pomocg setupu, ktory jest automatycznie wywotywany przy instalacji dema. Jesii 

kiikniecie od razu na „instaiuj” w tymze setupie, demo zostanie zainstalowane na dysku C, w kataiogu CDA. 

Legenda ielsne tfo - gra wykorzystuje akceieratory grafiki, aie dziata i bez nich.Czerwone tfo - gra nie ruszy bez akceleratora grafiki. 

tto - petna wersja programulgry. 

UWAGA: Ponizej zaprezentowano tyiko niekttire, ciekawsze dema i programy zamieszczone na krazkach. 

Empire Soccer 
(Empire Interactive/Graftgold) 

PEWA WERSJA! 
Mistrzostwa £wiata we Francji ju? za pare cfni.,. a mole by tek powspominad 
poprzedni Munriiel? Umozlrwi Warn to ta gra, Callusm nieile zniosla prdbe czasu (a 
£riy okarjr semi zabaczycie post^p, iaki Monat si? w tego typu grech w przeciqgu 
tych paru lat. J. 

Wymaeanla: 300, 4 Mb Ram. SVfiJb/VGA. kirti innzyczna, DOS 

X-COM: interceptor 
(MicroProse) 

Zapraszamy do erwartej cz?dci sagi o X-Com! Tym razem akejs dzieje si? w fcosmosie, 
a my doriatkowa tprdcz tradycyjnej .bazewei'' dzialalnosci) moiemy poletad sobie 
kosmieznym mydllwoami 1 przetrzapsd skdr? hordom Ohcyoh. Demko zajmujB ppnad 4S 
Mb na HDD, Klawiszologia jest bardzo skomp like wans - petrz plik readme. My 
podajemy tyiko podstawowe klawisze... 

Ktawiszologfa: 
Kursory sterowanie 
+A regulacja c.iqgu ze skokiem 10% 
l wsteezny oiqg 
Backspace gaz do dseby 
\ stopt 
Tab dapaiaoze itrzymsj klswiszll 
H Hyperspace Ikoniec misji] 
T nastfrmy cel 
ft najblizszy v/rdg 
Enter/Ret urn ognia i dzialek 
Spacfa rakiety 
n re uj?CfB kamer 
Home/End zoom/unzoom kamery 

Wvinavanls: P133 tleglel MSB). 16H8, WlnBS. Direct S. ew. skceltnlii 

Seven Kingdoms: Ancient 
Adversaries 
(interactive Magic) 

Mowiqc w szybkim skrocie: doskonaty i 
rozbudowany RTS, w demie macie dwie 
misje i misje treningowe. Kto lubi takie 
gierki - b?dzie szcz?dliwy. Ostrzegamy 
tyiko - gra jest trudna, a demo zajmuje 
jakies 37 Mb na HDD! 

Wymagania: P90T1GMD, Win95. DirectX 5 

Industry Giant 
(JoWood/lnteractive Magic) 

Bardzo ladnte wygt^rfsfqca stretegia i elementami ekonomii, przypominajqca tmniej 
wi?cej) zasadami i grafikq^gry w stylu Deadlock, 
Wydobywasz surgwce, stawiasz fsbryki, handlujesz itp. Demko zajmuje 31 Mb. Masz 
dost?p do misji (new game] i do trybu tutorial. Na poczqtek - poniewaz gra jest 
skomplikowana - radzimy zaczqc od tej opcji. Zwrddcie uwag? na duze mozliwoSci 
edycji warunkow gry... 
Wymagania: P90.16MD RAM, Win95, DirectX 5 

II ar In the Gu f 
{Empire} 

p5ina wmm 
JakiS czas temu duty*98) 
zamieSci&my na CD gr? 
Pacific Island (sequel Team 
Yankee). Sqdzqc z Iist6w, gra 
si? Warn bardzo spodobafa... I 
prosz? - oto kolejna cz?6(5 
tego czotgowego RTSa, tym 
razem w reafiach... Pustynnej 
Burzy, Pamietacie - wojnq 
USA z Irakiem? Jedli nie, to 
macie okazj? do przypomnienia 
sobie i zmierzenia bramsdw z 
T-72 i tym podobnymi 
maszynami. Na wszelki wypadek jeszcze raz podajemy kody do tej gry (identyczne jak 
w poprzedniej cz?dci). _ 

WvmiiiHU: 398, DOS. VIA, 

Monster Truck Madness 2 
(Microsoft) 

Zabawmy si? w wyScigi pot?znych 
samochodow na jeszcze wi?kszych 
kolach! Do wyboru 4 pojazdy, jeden tor 
wyScigowy (z roznymi stanami pogody) i 
par? stopni trudno£ci. Klawiszologi? 
mozecie sobie ustalid w odpowiedniej 
opcji - wi^c tu nie b?dzie o niej ani 
siowa. Demo potrzebuje 41 Mb na 
HDD. 

Uwaga: po uruchomieniu dema wybierzeie opcj$ „ driver check-in". Kiikniecie na opeje 

„monster demo" uruchomi Warn tyiko non-playabie demko... 

WymaDanla:P133,16MB, Win95, DirectX 5 

World Cup 98 
(£A Sports) 

Ooskonala Wkuatnie pilka noirra (szczegblnfe jeSli 
masz akceferator grafiki) z rAwnia pi?knym 
rf£wi?kiem, W demie macie cale 2 minuty grania 
na stadionie St. Danis, pomi?dzy AngllEj i Brazyiiq. 
Klawiszemi F1-F9 zmtemasz uj?cia kamery. 
Uwaga: gdy pojawi si? (po urucbomienm dema z 
CD) okno, pDdajcio w ntm mislsce, grfzie ma si? 
rozpekowad demo (jfikieS 37 Mb). 

WrjitQtHiiiMBB. 16 Mb SVGA, Wlnflawns, karts nuzyezna. ew. rtceleralor. 
UMmn na 3Qtx+ ATI fine 3D Pro, nVidia R1VAI ZB l Mpaet 2 3DVDI, 

Eat This 
Calkiem sympatyezna nawalanka 2D, przypominajqca nieco Agents Armstrcnga 
(zasadami i stylem prezentaeji grafiki), Isgz bardziej krwiata i wystarczajqco pefna 
przemocy, by zainteresowad nawet mstel-nianiakdw. Sterujemy godciem 
wyglqdajqcym jak... skin. Demo starteje bezpodradnio z CD. Macie dost?p do jednej 
misji. Klawiszologia - po nacisni?ciu PI, 

Wymagania: P-90,16 Mb Ram, SVGA, karta muzyezna, Wlndows'95 

IlDRicr 06/98 
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DescentTFreeSpace 

(ItrierpIsY). 

■ The Great War 

FPP t, to mzgnwa<»w- 

^®<SBSW •- 
upuchotme J nQ poc^pitu gry] d£uvi«k Ew. aprbbujoiB jq odpolib beapDiredmo 
wylqcKie 'H ' ie ^log (bez instalacji!) na twardziela i odpalcie iq z HDD. Ufff... 
1 co “ f,‘ ':.V£ demfco jest dodb etiimaryczna ■ alewarte zacbodu!). Klawiszologia 
jJ5£Xwrrait pad klavfesm FI. Dam-awftn 4 misjs. 

vjp«m«n:f1,t iP1331 ,llcllle,,,0,e111',6MB’Wl"95, Di,ecl *■ew- ill(cele,al“, 

Outwars 
(Microsoft) 

w a. 

Polqczenie gier akcji w TPP (cos jak 
Tomb Raider] ze strzelaninq i minimalnq 
dawkq strategic Wi?cej o same] grze 
poczytacie w tym numerze CDA, wi?c 
ograniczamy si? do informacji, ze gra 
startuje bezposrednio z CD, a wy 
macie dost?p do dwoch single-misji. 
Sterowanie z klawiatury lub joya. Jesli 
demko automatycznie nie wykrywa 
akceleratora - zerknij do read.me. 

v ■ i?.' . - • ■ 

^ C"' ~' 

Wymagania: P133,16 MB RAM, Windows 95,96, ew. akceleralor 

Grand Prix Legends 
fSiem> Sports/Papyrus) 

c0 til - wyscigowka bolidow na medal! Demo zajmuje 33 Mb. 

i.i,,,'i;C^r 
p-iriot Screen - zgrywanie ekranu 

- kokpit 
- kamery 

Wyrn wrj&iu: PiM. 32MB RAM, Win95, DireclX 5, ew. akceleralor 

Croc: Legend of the Gobbos 

(FOX Interactive) 

Lamm iryjy/yrr)[arowa platformowka TPP dla 
mazfileznie od wieku (recenzja byla 

;Hl1(!r-'u I’rr.datwo temu w CDA]. Po prostu 
mm pograi! Gra obsluguje tez a keel era to ry 
graflki I30fx. ATI Rage, Matrox Mystique, 
Ur^i’i T ■ me jakichkolwiek problemow - 
/er4fi#((j do piiku ,.read.me". Demko zajmuje 
jakins 29 Mb na HDD. 
WpJidi u: pma. 16MB RAM, Win95, DireclX 5, ew. akceleralor 

Jazz Jackrabbit 2 

(Epic MegaGames) 

Sequel owietne) i szalonej gry 
^iSlQ&iowej, utrzymanej w klimatach 
awsriowanej kreskowki (popatrzeie na 
mtirt) U. W dirffle macie dost?p do 3 

die single graeza |i do dwoch w 
Trybie multiplayer] oraz do dwoch 
pcs to pi. Klawiszologia jest definiowalna (a 

htl tak prosta, ze nie ma czego 
opisywcur kursory, Enter, spaeja itp.), 

juieszac" joyem. Naprawd? 
pncii’tic - relaks gwarantowany. 

!-Jeri)kg iojmuje 11 Mb na HDD. 
Wymagaiis; f90.16MB RAM, Wiu95, DirectX 

Redline Racer 

(Criterion Studios Uhi Soft) 

Symulacja wyScigow motocyklowych; wprawdzie jest to raezej zr?cznoscibwka - ale za 
to z jakq grafikq... W demie macie dost?p do jednego toru (dwa poziomy trudnosci), 
dwoch motocykli (z r?cznq lub automatyeznq zmianq biegow) i czworga kierowcow. 
Demko reaguje na joye z feedbackiem, zajmuje niecale 18 Mb na HDD, Nalezy, przy 
depakowaniu z CD, podac docelowy katalog, do ktorego ma si? rozpakowac gra, 
Klawiszologia: 

Strzalka w gdr? zmiana biegu na wyzszy (przy r?cznej skrzyni] 

,.,w dol 

,.w lewo 

zmiana biegu na nizszy 
(przy r?cznej skrzyni] 

lewo 
,„w prawo 
Lewy Shift 
Lewy Ctrl 
Z 
A 
ESC 
FI 
F2 

prawo 
gazu! 
hamulec 
beep beep! 

dopalacz 
pauza 
klawiszologia 
zmiana uj?cia kamery 

WymagaaU:P133^ 16MB RAM, Wln95 DirectX, 
3DIX. 

LangMaster - PELNA WERSJfl!!! - 

program do nauki angielskiego, na poziomie beginner. 

Tu chyba zbgdne sg wszelkie rekomendaeje. Po prostu odpalajcie Langtl/lastera i zabierajeie sig do 

nauki. Dodam jeszcze, ze po przejsciu poziomu beginner, warto zaopatrzyc sig w nastgpne cz^sci 

kursu. Warto, bo teraz Langmaster sprzedawany jest w zestawach po pige ptyt, na ktorych znajdziecie 

Cos do czytania i siowniki, Ponizej - karta rejestracyjna! 

^ --—- 

'karta rejestracyjna 
kursu j^zyka angielskiego Dangerous Journey - CD Action 

Jttfgirnaut Corps: First 
Assaiiit 
(4ft< oherd's Worlds) 

Lolejne kosmiezna strzelanina, bazujqca na 
'duj wieeznie zywej gry Asteroid, chod i 
tomrizo starartnq renderowanq grafik^, A 
ipbuTs? Ech - zabiC Obcych, zabic Obcych! 
Demo zajmuje okolo 35 Mb na HDD i daje 
Oestep do calkiem rozsqdnej'ltgsci misjp . 
sjbsfttiwame z klawiszy lub joy a, 
KJ^feologia: 

- poruszanie si? 
- B 
- Z/X 

Kill's QI *\t 
H^movjanle 
C’girsflnikow 
Dunifl 
Wybor broni 
Xmiana broni 

- spaeja 
- 1-9 
- W 

Wvinaganii: pgo, 16MB HAM, Win95. DireclX 5, 
harta muiycina 

O systemie LANGMaster* 
po raz pierwszy dowiedzialem (-am) si^: 

□ z telewizji tf|z radia □ na wystawie 

z ogloszenia/artykulu 
w czasopismie/gazecie „ 

□ od znajomych ij] w inny sposob 

LANGMaster' 
Stownik oraz I 2 kursow j^zyka angielskiego 

Informacje o uzytkowniku 

Imi? i nazwisko/Nazwa firmy: ...*. 

Ulica, numer domu:...... 

Miejscowosc: .......... 

Kod pocztowy: ... ^.. 

E-mail: 

Tel.: „„ 

Fax: 

Stanowisko; .*. . 

Wyksztatcenie:. .. 

verte —> 
Wiek:.. ... 

Czy chcesz bye informowany (-a) o nowych produktach 

akcjach promocyjnych itp.? EU TAK LJ NIE 



Zawartosc Cover CD 

Ancient Evil 

(Silver Lightning Software) 

Ta gra powinna ucieszyd fandw Diablo i tych wszystkich, ktdrzy lubiq dynamiczne gry 
RPD i akcjq, Musisz spenetrowad opanowane przez prastare sily zla podziemia. W 
demie dostqpne sq pierwsze trzy etapy. Jezeli chcecie postrzelad sobie z kuszy, to 
radzimy udac siq na strzelnicq (znajdziecie jq na 3 poziomie). W demie macie dcstqp 
tylko do postaci wojownika - ale to wystarczy. Demo zajmuje 25 Mb na HDD. Po 
klikniqciu na opqq „uruchomH w menu kompaktu, musicie podac miejsce, gdzie ma siq 
rozpakowac demo. Polecamy tez lekturq kilku plikdw dolqczonych do dema (opis zaklqd 
itp.) 

Klawiszologia (skrocona). 

SPACJA 
t) . 

s 
0 
ESC 
A 
C 
J 
TAB 
H 
F9 
FI 1/FI 2 
BACKSPACE 

Portret-prowadzonej postaci 
Uae Mode. Uzywanie, uruchamiania itp. 

' Get Mode. Branie i wyrzucanie przedmiotdw 
Identify mode. Czyli - widzisz co oglqdasz 
Szukanie tajemnych przejsd 
Otwarcie drzwi (musisz stad na wprost nich) 
Options menu 
Attack Mode. 
Cast Mode. Mozesz rzucad zaklqcia 
Jump Mode. 
Automapa 

Parametry postaci 
Czulosc myszy 
Jasnodc ekranu 
Wlqcza/wylqcza tryb petnoekranowy 

Wymagania: P120,16MB RAM, Win95,2MD karta grafikl. DirectX 

Burnout: Championship Drag Racing 
(Bethesda Softworks) 

Teoretycznie sq to wyScigi semochottawe... Cwmu teomycznio? Pommi oprto 
jffzdy mozesz praktycznie ad zera stmvr/6 pojazcL ktdrym siq poruszaszt Grafika 
calkiem mite* szczogdioie z dapalaczami grafiki. Demko zajmuje 19 Mb, Dokledne 
infarmacje o wszystkim. co potrzebne jest w grze, znajdziecie w ptikach ..readme" i 
«manuar w kata logo z grq. Przed uructiomieniem radzimy zremq paczytad readme,. 

Klawiszologia (skrdcofiB) 

Kursory 
m 
Tab 
S/F/i/D 
F2-F8 
fps 

- wiadomo 
* zmiana biegdw 
- spadocbnjn hemujqcy 

■ v/idoki 
• efekty graficzne 

- zgf^wasz obrazek irru ff i UUI gi.di 

Wjniiflenla: P-7SP1G MU Ram. SVGA. Mi muzynifa. DOS, ew. itaelerater 

Neophyte: Koplio's Story 
(Alien Software) 

VVfe&iWfB trudno tq grq zdefiniQwad. Troch? przygod broke. trochq zrqcznodcitiwks, 
trochq RPG... w kazdym razie ucieszy najbardziej fandw przygoddwek. Oporoiada ons 
historic mlodego mnicha. ktdry tut przad srooimi pierwszymi bwiqceniamt zmuszony 
jest do rozwiklania tajemniczej zagedki tczyzby ..echo" Imienia Rdzy?), W kazdym razie 
gra siq niezle. Demo zajmuje 33 Mb. Stercwanie z klawiatury fub joya. 

Klawiszologia 
Kursory - poruszania siq 
Alt - uzyj magii 
CTRL - atak T1 
Spacja - mdw. mterakoja 
FI - help 

H me w kazdym miejscu molna atakowad... ten klasztor to nie Shaolm! 

Wymagania: P-100,0 Mb Ram, SVGA, Wintfows’95, DirectX 

Hexplore 
(Infogrames) 

Zndw taka ^dfablcwatB" mieszanka RPG, przygoddwki i gry akcji w klimacie fantasy. I - 
prawd? powiedziawszy - celkiem sympstyezna.., A co musisz - ha, znalezc ksiqgq, w 
ktdre zapisano lokalizaejq rajul Czterech hohaterdw rusza do akcji... Obsluga gry jest 
bardzo prosta i intuicyjna - praktyeznie wszystko robi siq myszkq (patrz plik readme). 
Demko zajmuje okolo IB Mb na HDD. 

Klawiszologia: 

TAB 
F2 
F3 
F11 
ESC: 
1. 2, 3, 4 
SPACJA 

Zoom In / Zoom out 
Save menu 
Load menu 
Hi-res/low-res 
Main menu 
Wybor postaci 
Pij magiezny napdj 

Wymagania: P90.16MD RAM, Wln95, DirectX 

Alley 19 
(Star Play Productions, Inc) 

Witamy w krqgielni! Masz okazjq porzucafi sabie kulq w krqgle. Demko startuje fpo 
dobd dlugim oczekiwaniu) bezpobrednio z HDD. Jebli kogos to irytuje, podobnie jak 
..zaciachy” podezas rozgrywki - moze sobie przegrac katalog i tq grq na HDD - to 
rozwiqzuje wszystkie problemy. Dbsfuga - za pomocq myszki (szczegdly w plikU 
read.me). 

Wymagania: P-GO, 10 Mb Ram, SVGA, karta muzyezna, Windows'95 / 

LiANGMaster Jeszcze dzis zostan zarejestrowanym 

uzytkownikiem! 

Uzyskasz dzi^ki temu: 
* bezptatn^ pomoc techniczn^ 
* informaeje o nowych produktach 
* upusty cenowe przy zakupie 

pozostatych tytutow serii LANGMoster 

Wez udziat w Wielkiej Akcji Promocyjnej 
Nowej Wersji Systemu LANGAIaster 

- szczegoty na ptycie CD-ROM 
-LANGMoster Dangerous Journey - CD Action 

Teraz juz takie na 

Wypetnion^ Kart? Rejestracyjnq wyslij do: 

DD KOMPUTERY, ul. 11 Listopada 85, 26-600 RADOM 

ij si§ z nami: jtrzymac wi^cej informaqj, skontaktui sic 
t; (0 48) 360-80-91.442-36 

ddkomp@epaorrline.com. http:// www.epaonline.com/poland 

Semper Fi 
(Interactive Magic) 

Semper Fi (Semper Fidelis - Zawsze 
Wierni) to motto amerykanskich marines. 
Jednak tym razem jest to gra 
strategiezna, a nie symulacja. Wiqcej o nit 
poczytacie w tym numerze CDA. Demo 
zajmuje jakies 25 Mb. 
Sterowanie nie jest najprzyjazniejsze, ale 
fanowie strategii powinni sobie bez 
wiqkszego problemu poradzid... 

Wymagania: P90,16MB RAM, Win95, DirectX 5 

Shanghai: Dynasty 
(Activision) 

Znakamrta gra logiczna (chiriskie domino) i 
to w trzseh rdznycb odmisnach (dla dzieci, 
klasyczna wersja i mah-jong) Cif co mieli 
juz styeznose z takimi grami wiedzq. ze 
zabawa jest prosta i emocjonujqca, reszta 
zas powinna to sprawdzic... i nie bqdzie 
zafowac! Demo potrzebuje 16 Mb na HDD. 

Wymagania: P90.1GMD RAM, Win95, DirectX 



Zawartosc Cover CD 

Streets of SimCity 

(Maxls/W) 

np.nf'o cpt^vwanai niettawno w COA gry - 

wy^onfln . - 20qq pemo Zfljmuje £6 

hlflWis*0[03ie to '^VASSItm "* ea . < * * ™.0mrts3 ■ w #m mozna vuylsczyd bartizo wiele elementtiw grsfiki 
iniite] fest mum t 
]Riq7ejqny- h procesor,,. 

- wisdomo 
- ostre hamowame 

Klawiszoioy^ 
Kursary M 
Shift 1 strzalka v; m 
Sh i + etiiG^a W sdr& - eaz dodectiy! 

- unzoom mapy 
- zoom mapy 
- oiecia kamer 
* opcje 
■ ognia 

G 
Esc 
Spacjti 

1/2 
F3 
CM + 0 

' wybdr broni 
■ zalozema ecenariusza 
- low-rag/ln-rcs 

i^Kil3Jsfa:N6i 32MS HIM, MS, Bfi&ciX. ew, alteferiWL 

Swarm 
(Reflexive Entertainment) 

Kosmiczna strzelanina, korzeniami 
tkwipca gdzies w okolicach Asteroids. 
Ogolnie fajna sprawa. Demo zajmuje 
niemal 40 Mb na HDD. Klawisze 
sterujqce mozecie sobie zdefiniowac w 
opcjach, wi?c nie b^dziemy o nich 
pisab Mozna tez sterowac joyem. 

Wymaganta: P90,1GMB RAM, Win95, 
DirectX 5 

Peter Jacobsen’s Golden Tee Golf 
(Incredible Technologies) 

Znakamita (ale i trudna, mimo 
stosunkowo prostej obslugi) gra w 
golfa Praktycznie wszystkie dzialania 
wykonujemy za pomocq myszki lub joya. 
Demko startuje bezposrednio z CD (ale 
mozna je przekopiowac na HDD, co 
zapewnia wi^kszq plynnosc gry). Jak 
mowiq autorzy - to nie jest symulacja 
gry w golfa - to jest GRA w golfa... 
Demko umozliwia Warn wtoczenie pilki 
do 3 dotkow. Klawisz FI - help. Cafa 
klawiszologia w pliku readme. 

Wymaganla: P1Q0a 16MD. Win95, DirectX 5 

'jH 

MER Innebandy 
(Falcon bryggerier AB) 

Dla milosnikow nieco egzotycznych 
sportow - hokej halowy (i to nie na 
lyzwach?) - a przynajmniej jest to 
sport (floorball), ktdry od biedy 
przypomina hokej... Demko startuje 
bezposrednio z CD, sterowanie z 
klawiatury i joya. Klawiszologia jest 
opisana... po szwedzku (!) - w 
kazdym razie kombinujcie z 
kursorami, spacjq, enterem itp, 

Wymaganla: P75,0MB RAM, Win95, 
DirectX. SVGA, karta muzyczna. 

Target 
(DeLyric Games) 

Polska ambitna proba stworzenia gry 
FPP, ktora nie b^dzie tylko strzelaninq. 
Niedawno wprawdzie mieliscie juz 
demo tej.gry - ale dzid poprawiona i 
ulepszona wersja! Gala klawiszologia 
jest (po polsku) w pliku „czytaj". Demo 
startuje bezposrednio z CD. 
Uwaga: jesli b^dq jakieS problemy, 
przekopiuj sobie katalog Target z CD na 
HDD i odpal gr$ z twardziela - 
pomoze! tpotrzeba na to 34 Mb na 
HDD). 

Wymagania: 486DX 100 MHz.IGMB RAM, 
SVGA 1MB. Windows95, DirectX 

pin?QtX 5A 

cod, czego potrzebuje wigkszosc demek by dziaiac... zainstaluj, jesli 

wczesniej tego nie zrobites! 

Tarot 

program umozliwiajqcy zapoznanie sig z tarotem i wrozenie z jego 

kart.. 

Tggnwgrkg 

znakomity program graficzny dla dzieci, umozliwiajqcy m.in. 

tworzenie karykatur z gotowych elementow. Cool! 

mTABazg 

baza danych, szczegdlnie przydatna dla internautow. 

Bgqt2000 
sq to 4 dema programu, z ktdrych kazde umozliwia komponowanie 

jednego z odmiennych rodzajow muzyki (jazz, klasyka, rock, techno). 

Kazdy modut zajmuje jakies IQ Mb i dodatkowo potrzebuje 20 Mb 

wolnej przestrzeni na dysku. 

Pqint Shgp Pro v5.Q 

20-megowe demo doskonatego programu graficznego. 

Masz wszystkie dostgpne tarn opcje i funkcje - ale na 30 dni. 

Painter 5.0 

program dla malarzy lub tez dla kandydatow na malarzy... Nie 

grafikow - a wiasnie malarzy! 

MPOLKij 

konwertuje „aviki” na „empegi”;-) 

Duzv Lotek 

daj szansg komputerowi - a nuz pomoze Ci dobrze wytypowad (i nie 

przejmujcie sig ew. komunikatami o btgdach podczas instalacji lub 

przyprobie uruchomienia)... 

JedvQ.51 Beta - edytor misji do Jedi Knight 

Click - prosta gra logiczno - zrgcznosciowa. 

Onus - Tzw. Jilemanager”, czyli program w stylu np. 

WindowsCommander - szczegdlnie powinien ucieszyc bytych 

posiadaczy Amig. 

5x5 - cos posredniego pomigdzy znanym skqdinqd teleturniejem a 

kiedys popularnq grq logicznq Master Mind - po polsku! 

Quake 2 - 10-megowy „avik" z The Reckoning - packu z misjami do 

Q2. 

Quake & Duke - jakies 40 Mb dla milosnikow tych gier. Levele, 

screen-savery, edytory itp. 

Abvss of Pandemonium - demo nowej konwersji Quake. UWAGA: aby 

je obejrzec (zainstalowac) MUSISZ miec zainstalowanego Quake’a! 

Scena - ponad 50 Mb produkcji z kilku ostatnich parties, grafy 

Lazura i nie tylko, magazyn dyskowy, dziefa czytelnikow COA... 

Bonus 1 - duzo programow do ubarwiania W’95: ikony, screen- 

savery, kursory, animki, antywirusy, theme-packi, playery, tapety, itp. 

W sumie sporo blisko 40 Mb. Szczegotowa zawartosc w pliku w 

katalogu Bonus. 
Bonus 2 - a tu raj gracza: trainery, edytory, tipsy, patche, save’y gier, 

cos dla hackerow itp. Ponad 60 Mb! Szczegotowa zawartosc w pliku 

w katalogu Bonus. 

(rntaks tytuidw gier: 
•Abyss of Pandemonium 
allay 19 
-Ancient Evil 
■ Gum out 
-Croc: Logend of the Qobbos 
- Descent: FreoSpaco 
-lAtThl* 
-Empire Soccer 
-Grand Prlx Leg ends 
-Htniplore 
- Industry Giant 
*J »n Jackrahbti2 
-Juggernaut Corps: First Assault 

■MEfl innebandy 

-Monster Truck Madness 2 

-Nnophyle: KepHtfs Story 
'Qutwars 

•Peter Jacobsen's Golden Tea Golf 
•HedElne Racer 
•Somper f( 
-Sevan King dame: An cram Adversaries 

^Shanghai: Dynasty 

-Streets of SimCity 
- Swarm 

Target 

War in the Gulf 

World Cup 98 

X-COM: I Me roup Lor 

Ifumer Q6/9B 



Prognamy uzytkowe 

Icem po maple 
Interactive World Atlas 

No ciz - leogralia. To slowo do dzisiaj wywotuje u mnie zimy dreszcz, a wszystko z 
winy powooj nauczycielki w podstawowce, kldra awe lekcje zamienila w sea nse 
wypolioomoogo psychicznego torturowania ucznidw. Pani la w znakomily sposob 
obrzydzilo Mi tg dziedzing wiedzy, kojarzp sip odtqd z mechanicznym kuciem 
iewofipzeznyeh doptywdw Sanu czy z odnajdywaniem na aapie strel kliialycznydh na 
czos. Dlotego z pewnym niepokojem uruchamialem program Interactive World Allas. 
Ohawialei sip bowiem, ze nie bpdp potralil, przy okazji jego receozji, wyzbyc sip 
oegotywoych iiprzedzen i obiektywnie ocenic wad i zalettego wydawoiclwa. Ale na 
szczpdcie okazuje sip, ze nawet o lak negatywnie uwarunkowanych osobnikdw program 
loo wywoloje ciepte uczocia. Jesli wipe ja z radoscig oddawalem sip wirlualnym 
wycieczkoi po mapach i z biogoscip przyswajalem sobie olerowanp przezen wiedzp, to 
spdzp, ze die wipkszosci czytelnikdw CDA, szczegdlnie jesli lubip geograiip, kontakt z 
IWAbpdzieintelekloalnpoczlp. 

Jerzy Poprawa IWA - jak sama nazwa wskazuje - 
to zasadniezo atlas swiata, choc 
nie tylko atlas. Za jego pomocq 
mozemy ponuszac si? po catej kuli 
ziemskiej, odwiedzajqc rozmaite 
negiony i panstwa. Naturalnie 

program podaje nam wtedy dokladne 
koordynaty (dtugosc i szerokosc 
geografiezna] danego miejsca. 
Kilkustopniowy zoom klasycznej 
dwuwymiarowej mapy, fatwodd i - : 
przyjaznosc obslugi, to tylko jego 
najwazniejsze zalety. Ale same 
w?drowki po mapie, chocby nie wiem 
jak atrakcyjnie zrealizowane, to 
jeszcze za mato, by wystawic 
programowi pozytywnq ocen?. Obecne 
wtytule slowko "interactive" do 
czegos zobowiqzuje... Wiedzieli o tym 
tworcy tej aplikaeji i dlatego tez 
wzbogacili swdj program o wiele 
innych atrakcji, dzi^ki czemu smialo 
mozna nazwac IWA intgraktywhq 
geografieznq encyklopediq swiata dla 
niezaawansowanych. Zatem w czasie 
wgdrowek mozemy zasi?gac 
roznorakich informaeji o danym 
miejscu - tak o panstwie, krainie, jak i 

konkretnym miejscu [np. miescieJ. Nie 
twierdz?, ze kazde klikniqte miejsce na 
mapie zostalo opisane (tego nie 
wytrzymafby zaden kompakt), ale 
widac wysilki autorow, by zblizyc si? 
do tego idealu. Powiem tyle - w 
programie uwzgl?dniono 150.ODD 
rozmaitych miast, rzek, gor, wysp itp. 
Wierz? ne slowo ■ nie liczylem! 
Informacje o wskazanym obiekeie " 
podawane se| zwykle w forrnie 
rozmaitej dlugodei tekstdw, czasem sq 
tez jakies zdj?cia czy sekweneje wideo 
z wyglaszanq narraejq. Nie sq to moze 
dane, ktdre dafyby nam pelnq wiedz? 
na dsny temat fnp. Wroclaw - cale 
trzy linijki tekstu) - al? yvystprc^j& by 
mied o danym miejscu chocby jakie 
takie poj?cie. 

I to nie koniec, a raezej poczqtek 
zabawy. Gdy juz si? do upojenia 
naklikamy myszkq po mapie i 
odwiedzimy nawet najbardziej 
zapyziale kqty np. w Afganistanie czy 
innej Kampuczy, mozemy pobawic si? 
dodatkowymi opejami programu. Nie 
mysl? tu o opcjach konfiguracyjnych 

(swojq drogq 
bardzo 
rozbudowanych, 
umozliwiajqcych 
m.in.- : 
dostosowanie 
kolorystyki mapy 
do wfasnych 
upodoban, 
ustalenie 
odpowiadajqcej 
nam jednostki 
miary odlegtosci 
tkilometr lub 
mila], wydruk 
stron itp.]. Nie, 

mam na mysli 
rozmaite 
ciekawostki, 
ktore oferuje 
nam program i 
ktore potrafiq 
przyciqgnqc 
uwag? zqdnego wiedzy tniekonieeznie 
fachowej i uporzqdkowanej) 
uzytkownika. Ot, pierwszy przyklad z 
brzegu: flagi. Co mozna powiedziec 
ciekawego na ten temat? Otoz istnieje 

tu opeja dokonania podziatu flag 
panstwowych wedle rozmaitych 
kryteriow. Powiedzmy, ze interesuje 
nas zagadnienie "religia". Program 
posegreguje flagi na grupy tematyezne 
- np. te zawierajqce motywy 
zaczerpni?te z religii buddyjskiej (a 
takze islamskiej, zydowskiej, 
chrzescijanskiej, hinduskiej]. Inne 
dekawe podejscie - flagi... 
kont'rowersyjne (bo sq i takie). Albo 
aneks poswi?cony iitiianom "barw 
klubowych". Czy wiecie, ze taka Syria 
qd rpku 1918 zmieniala swq flag? 
panstwowq dokladnie... 9 razy? Ja 
dowiedzialem si? o tym dopiero dzi?ki 
temu programowi. Takich rozmaitych/ 
ciekawostek jest tarn znaeznie wi?cej 
(nie liczqc naturalnie obowiqzkowego 
wykladu na temat danej flagk- jej 
historii itp.). Z innej^beezki: co" 
powiecie na mozliwosc ustalenia 
odlegtosci (w linii prostej) pomi?dzy 
dwiema dowolnymi miastami na 
swiecie? Ot, z Zyrardowa do Palima 
(Wlndonezii) jest 11.075 km... 

i do niczego 
ale sp?dzifem w tym 

sporo czasu, bawiqc si? 
takich polqczen... 

Tych, ktorych interesuje bardziej 
systematyezne uzupelnianie swej 
geografieznej wiedzy, ucieszq dziaty 
Data i The World, b?dqce niezym 
innym jak kompendium wiedzy o 

geografii naszego globu w 
jej najrozniejszych 
aspektach. Mozemy zatem 
oglqdac swiat przez 
pryzmat: smiertelnosci 
niemowlqt, sredniej 
temperatury, dochodu 
narodowego, wymiany 
handlowej, zmiany 
wielkosci populacji itp. 
Rozbudowany i nader 
przyjazny Coraz 
przemyslany - wazne!) 
system rozmaitych 

indeksow pozwoli na bardzo szybkie i 
bezproblemowe dokopanie si? do 
interesujqcego nas zagadnienia 
(tudziez umozliwia np. rozszyfrowanie 
rozmaitych uzywanych w programie 
skrotow). Opeja "changes to places” 
jest z kolei bardzo pozyteeznym 
przewodnikiem po zmianach, ktore 
zaszly w geopolityeznym 
uksztaltowaniu swiata w przeciqgu 
ostatnich lat. Jesli gubisz si? w 
nowych paristwacji, nie wiesz czemu 
zamiast Birmy jest Myanmar, czyjq 
stolicq jest Aszcfiabad albo od kiedy 
Moldawia oglosila swq niezaleznosc (i 
od kogo) - zerkhij tam bez wahania. W 

Lpgol?#<^? tak cz?sto, jak to tylko 
mozliwe zaglqdac do IWA - tylko na 
tym skorzystacie! Wr?cz zalecam ten 
program jako znakomitq "dydaktycznq 
pomoc naukowq - tak uezniom 
[podstawdwek i liceow), jak i 
nauezyeiefom (oby lepszym od tego, 
ktory mi si? trafii], ktorym marzy si? 
uatrakcyjnienie ich wykladow. Bowiem 
w swoim tekScie wymienifem tylko 
kilka z Ircznych atutdw IWA.,, Gdyby 
tak jeszcze dw program by! po polsku; 
coz, nic nie jest doskonale: ale 
Interaktywnemu Atlasowi Swiata 
niewiele do tego brakuje. To po prostu 
bardzo fajny i bardzo udany program. 

Wymagania: 
48&,&Mfcft^.SUCA, 

Internet: hllp://wwwallica.com 

Fro ilucent: 
Allies Knowledge1 

Dystrybutor: 
AllGica 
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Pragramy uzytkowe 

a dice sam czytac i pisac! 
Sam czytam, Sam pisz^ - Jpzyk polski dla dzieci 

Wroclawska tirma Albion po raz kolejny 
upaczyta nas dwoma programami 
edukacyjnymi. Tym razem ich zadaniem 

Czytam) i pisania (Sam Piszp). Cel, jak by 
nie patrzed, szczytny, ale przypalrzmy sip 
sposobowi realizacji lego celu. 
Wprawdzie jest duzo lepszynizw 
wypadku wczesniejszych prodnkcji, ale 
do doskonalodci jeszcze obe programme 
trochp brakuje. Przyzoafimoszp 
wszelako, ze moja podejscie byto od 
poczplku dost sceptyczm, jako ze mialem 
juz wczesniej do czynienia z niektorymi, 
mniej udanymi produktami edukacyjnymi 
tejbrmy. 

Marcin Serkies Na poczqtek zajqlem si? 
programem do nauki 
czytania, bo po co mi 
pisanie, skoro nie wiem, 
co pisz?. Po 
bezproblemowej instalacji 
i uruchomieniu zostalem 

przyjemnie zaskoczony - program 
prezentuje si? catkiem przyzwoicie, a 
wybor gier i zabaw edukacyjnych jest 
calkiem spory. Nie ma si? co dziwic - 
programisci z Albionu doszli do 
wniosku, ze dziecko po pierwsze wi?cej 
si? nauczy poprzez zabaw?, a po 
drugie b?dzie ch?tniej si? trudzic. No 
bo powiedzcie sami, co jest lepsze - 
nudne, choc moze nie tak szare jak 
kiedys podr?czniki czy kolorowy ekran 
programu okraszony przyjemnq dla 
ucha melodic i glosem lektora 
wymawiajqcego wszystkie slowa 
niczym sam Pan Miodek. To jednak nie 
wszystko - program kierowany do 
dziecka, ktore dopiero uczy si? czytac, 
powinien bye napisany w taki sposob, 
zebyjego obstuga byia bezprobtemowa. 
Tymczasem w „Sam Czytam" jest 
troch? inaezej, ale moze po kolei. 
Program sktada si? z dziesi?ciu zabaw i 
cz?sci bajkowej. Ta ostatnia to czytana 
nam przez lektora legenda o smoku 
wawelskim, urozmaicona kolorowymi 
ilustracjami (po jednej na kazdej 
stronie], a takze kilkoma grami/ 
zabawami. Zabawy zawarte w cz?sci 
bajkowej sq jednak dose proste i nie 
wymagajq wspomagania si? instrukcjq. 
Dziecko moze tu pobawid si? w 
kolorowanie aktualnej strony 
opowiadania, w ukladanie puzzli z tej 
strony, a takze w uktadank? literowq, ( 

w ktorej jego zadaniem jest ulozenie 
wyrazow b?dqcych nazwami 
przedmiotow znajdujqcych si? na 
obrazku. Dziecko moze tez, klikajqc na 
wyrdznione na czerwono wyrazy, 
dowiedziec si?, jak brzmi ich poprawna 
wymowa, a takze - co one znaezq. A 
jesli juz mowa o wyrazach, to musz? 
wspomniec o czyms, co mnie troch? 
zdziwilo. Otoz w programie 
skierowanym do matych dzieci uzyto 
paru slow, ktore dla dziecka b?dq po 
prostu niezrozumiale i w ogole po co 
uezye dzieci czytania slow typu silnia 
czy dramaturg, skoro i tak spotka si? z 
nimi dopiero za par? lat (no, chyba ze 
uezymy czytac doroslego, ale chyba 
nie o to chodzi). I tak jak powiedzialem 
- tu (czyli w cz?sei bajkowej] wszystko 
jest w porzqdku, a schody zaczynajq 
si? dopiero w innych zabawach. 
Wprawdzie nie dotyezy to kazdej z 
nich, bo niektore sq dose latwe w 
zrozumieniu, a takze graniu. Niestety 
nie wszystkie - w kilku z nich bez 
instrukcji praktyeznie nie ma szans 
powodzenia, a po co kupowac dziecku 
program do nauki czytania, skoro i tak 
trzeba mu czytac instrukcj?? To 
zresztq nie jest tak bardzo istotne, bo 
przy pomocy starszej osoby dziecko 
powinno dac sobie z wszystkim rad?, a 
wtedy zabawa staje si? calkiem 
przyjemna. Praktyeznie kazda akeja 
jest okraszona tekstem wypowiadanym 
przyjemnym glosem przez paniq lub 
pana lektora. Do tego wszystkie 
ekrany, na ktorych rozgrywajq si? gry, 
sq calkiem kolorowe i dziecku na 
pewno si? spodobajq. Tyle tylko, ze np. 
w Quizie obrazki, ktore nalezy 
poukladac, sq tak male, ze pewne 
problemy sprawia ich rozszyfrowanie, 
a w tym momencie zabawa traci sens, 
bo dziecko zamiast kojarzyc, w jakiej 
kolejnosci je poukladac, zaezyna si? 
denerwowac lub ukladac je losowo, az 
trafi. Fakt faktem, ze pomyslne 
rozwiqzanie wspomnianego Quizu jest 
nagradzane - dziecko naciskajqc jeden 
przyeisk moze sobie wydrukowac 
dyplom ukonezenia Quizu wczesniej 
wpisujqc w odpowiednie miejsce swoje 
imi? i nazwisko. Tyle ze najpierw musi 
nauezye si? pisac, a na to nie ma 
szans bez umiej?tnosci czytania. Na 
koniec ,,zabaw" wspomn? jeszcze o 
pojedynku, ktory szczegolnie mnie 
rozbawil. Otoz aby go wygrac, dziecko 
musi ..dokodezye" wyrazy wymydlane 
przez komputer. Zabawne w tym jest 
to, ze prawidlowe odpowiedzi to same 
przymiotniki okredlajqce potwornego 
smoka - zarloczny, okropny itp. Jak na 
program dla malych dzieci, dobor slow 
jest tu niezbyt szcz?sliwy. Ogolnie 
rzecz biorqc, program ten powinien 
zostac co nieco zmieniony. Przede 
wszystkim przydatoby si?, zeby dziecko 
moglo klikajqc na dowolny wyraz, 
poznac jego wymow?, bo jakby na to 

nie patrzec, cz?dd stopni z j?zyka 
polskiego w pierwszych klasach 
podstawowki dostaje si? wlasnie za 
glosnie czytanie. Poza tym zadania 
stawiane przed mlodym uzytkownikiem 
programu powinny byd mniej 
zroznicowane pod wzgl?dem trudnosci, 
a sposob ich rozwiqzywania 
bezpodrednio tlumaczony przez 
lektora. Przeciez male dziecko 
niekonieeznie musi zrozumied 
przenodcie uzywane podezas 
tlumaczenia. Jak wi?c widac, mam 
troch? do zarzucenia temu 
programowi, ale jesli made czas na to, 
zeby usiqdd z dzieckiem przed 
komputerem i pobawid si? razem z 
nim, to „Sam Czytam" moze byd 
programem dla was. Uwazajcie tylko, 
zeby nie „dac plamy" przed dzieckiem, 
gdy nie b?dziecie umieli rozwiqzad 
jakiegos zadania - a sq takie, ktore 
mogq nawet doroslym sprawic 
problemy. 

Po nauezeniu naszego dziecka czytania 
mozemy spokojnie przejsd do nauki 
pisania. „Sam Pisz?" utrzymany jest w 
takich samych klimatach jak „Sam 
Czytam". Jednak tutaj moje wrazenia 
sq nieco lepsze. Wydaje mi si?, ze 
autorzy tworzqc ten program troch? 
bardziej si? postarali. Tak jak w 
opisywanym wyzej produkeie, tutaj 
dziecko ma okazj? posluchac i poczytad 
bajk?. Tym razem jest to opowiesc o 
ksi?zniczce Nasturcji, na ktorq zla 
czarownica sprowadzila moeny sen - 
czyli klasyczna „Spiqca Krolewna". Tak 
samo jak w poprzednim programie, 
dziecko czytajqc i sluchajqc bajki, moze 
pobawid si? w ukladanie wyrazow, 
kolorowanie obrazkdw, a takze w 
ukladanie puzzli - jak widac, nic 
nowego. Roznice zauwaza si? dopiero 
w sekcji gier i zabaw, ktorych 
wprawdzie jest mniej, ale odniostem 
wrazenie, ze sq lepiej zrealizowane. 
Owe siedem gierek ma za zadanie 
nauezyd dziecko bezbl?dnego pisania, a 
takze rozwijac u niego wyobrazni? i 
umiej?tnosc myslenia. Dodatkowo 

jedna z 
zabaw 
pokazuje 
dziecku, jak 
pisad 
wszystkie 
litery 
polskiego 
alfabetu i 
uczy ich 
wymowy - 
idealne dla 
dziecka, 
ktore w 
ramach 
zadania 
domowego 
ma zapisac 
kilka stron 

w zeszyeie literkami z alfabetu - i to 
takimi, jakich uczy si? w pierwszej 
klasie, a nie bazgrolami uzywanymi na 
co dzien. Reszta gier/zabaw zgodnie z 
przeznaczeniem programu uczy dziecko 
poprawnej pisowni, i to nawet takich 
wyrazow, ktorych na pewno nie spotka 
na dyktandzie w pierwszych klasach 
podstawowki. Tu jednak (podobnie jak 
w poprzednim programie, o czym 
zapomnialem wspomnied) przychodzi z 
pomocq slownik, w ktorym praktyeznie 
wszystkie wyrazy uzywane w 
programie sq objadnione - za to nalezy 
si? plus. A minus to tak jak w wypadku 
„Sam Czytam" zbytnia komplikaeja 
niektdrych gier. Wprawdzie odnioslem 
wrazenie, ze sq tu one nieco 
latwiejsze, ale to nadal nie jest poziom, 
jaki powinien odpowiadac np. 
siedmiolatkowi. 

Na koniec powiem jeszcze, ze oba 
programy prezentujq si? calkiem 
dobrze ze strony audio-wizualnej, a ich 
jedyne wady to stopien komplikaeji 
zadan. Moze jednak w koncu ktos 
zabierze si? za stworzenie 
oprogramowania, ktorego obsluga i 
zabawa nie sprawi klopotow malemu 
dziecku, a ktory nadal b?dzie 
atrakcyjny pod wzgl?dem edukacyjnym. 
Mam nadziej?, ze ekipa z Albionu 
b?dzie dqzyla wlasnie do takiego celu, 
bo szanse na powodzenie wcale nie sq 
male, szczegolnie ze w ich produktach 
widad ciqgly post?p. Zestaw „Sam 
Czytam" i „Sam Pisz?" mag? spokojnie 
polecid tym, ktdrzy ch?tnie pomogq 
swojemu dziecku zgl?biac tajniki obu 
tych sztuk. Osoba znajqca chociaz 
podstawy obslugi komputera nie 
powinna mied z nimi problemu. 

Producent: 
Albion 

Wymagania: Dyatrybutor: 
Wimlo^/486 OXMVGWIft 
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Programy uzytkowe 

ologiczne podroze 
Jubilee's Journey 

Podolmie ink Komputery wsrod najmtodszych dzieci (i nie tylko), tak i szympansy mm sis okazac abiektem lascynacji i uwielbienia, 
i przede wszysikii ecisle nankowego zainteresowania ze sirony czlowieka. Pani dr Jane Goodall nd dziecka zywo inienesowata sig 
otaczajgcynjg Awialem i drodowiskiem. Przedmiotem jej badari i obserwacji slaly sia szympansy, ktdnym podwiacila wiakazodl) 
swnjegn prywalnegn oraz nankowego zycia. 

Agnieszka Siejka Owa dama przyczynifa si? 
do zmiany poglqdow wielu 
ludzi, rowniez i ze swiata 
nauki, o czlekoksztaltnych 
zwierzakach, obalajqc 
wiele falszywych tez oraz 
legend o nich kr?z?cych, 

Jej sympatia do szympansow oraz 
naukowe nimi zainteresowanie 
przyczynily si? do powstania wielu 
cenionych publikacji, a takze zatozenia 
jednostki naukowej pod nazw? Jane 
Goodall Institute. Wszelkie ..czynnosci 
badawcze" firmowane nazwiskiem 
slynnej pani doktor rozszerzyly si? na 
szeroko poj?t? dzialalnosc ekologiczn?, 
gdzie zainteresowano si? nie tylko 
szympansami, ale rowniez i niszczonym 
przez czlowieka srodowiskiem oraz 
edukacj? ludzi, a w szczegolnosci 
matych dzieci, w dziedzinie mozliwosci 
ochrony natury. Wdrazanie 
ekologicznych wiadomosci 
spoleczenstwu wraz z post?pem 
technicznym zacz?lo si? rozwijac i 
wychodzic poza obr?b drukowanego 
slowa, radia i telewizji. Szeregi 
narz?dzi do edukacji i przekazu 
informacji (zreszt? nie-tylko o 
charakterze ekologicznym] zasilil teraz 
krqzek CD-ROM 

Srebrna plytka z wyrytym napisem 
Jubilee's Journey adresowana jest 
glownie do dzieci, ale caly material 
zostal tu tak sprytnie zaprojektowany, 
iz z cal? pewnosci? wi?kszosc 
milusinskich po zapoznaniu si? z 
wiadomosciami zawartymi na kr?zku, 
zaprz?gnie do przyjaznych 
srodowiskom zadan pokazne stadko 
doroslych. Kieruj?c si? sprawdzon? 
zasad? czym skorupka za mlodu 
nasi?knie... w programie umieszczono 
tryskaj?ce wr?cz ekologi? informacje 
oraz wiadomosci jak dbac o 
srodowisko. Podrdz po zniszczonym i 
zn?kanym zanieczyszczeniami globie 
odbywa si? w towarzystwie 
pluszowego szympansa-mastkotki 
Jubilee, ktory towarzyszyl dr Jane w 
dzieciristwie i teraz cudownie o(d)zyt. 
Pani doktor takze pojawia si? od czasu 
do czasu, by udzielac m?drych rad, 
przekazac par? waznych informacji 
oraz podtrzymac na duchu w trudnych 
sytuacjach. A jest ich spora ilosc - 
podrozuj?c na rowerze w rozne zakqtki 
swiata maly uzytkownik cz?sto po raz 
pierwszy styka si? z problemem 
gloduj?cych dzieci w Tanzanii, zatrutym 

przemystowymi wyziewami 
powietrzem oraz z trudnosciami, z 
jakimi borykaj? si? ludzie mieszkaj?cy 
w duzych, halasliwych miastach. To 
jedynie cz?stka przygbd, jakie mozna 
spotkac podczas pasjonuj?cych 
wojazy dookola swiata. Wizyta w 
konkretnym miejscu polega glownie 
na klikaniu, przez co uaktywniaj? si? 
przerozne mechanizmy przekazuj?ce 
wiedz?, do ktorych mozna zaliczyc 
np. krotki film wideo, przyblizaj?cy 
miejsce, w ktorym akurat uzytkownik 
si? zatrzymal, petn? mqdrych 
stwierdzen wypowiedz rysunkowej 
pani doktor czy tez krotk? gr? na 
odpowiedni temat. Cz?sto mozna 
napotkac na peine humoru animacje. 

Grafik? towarzysz?c? calosci mozna 
okreslic mianem calkiem znosnej, acz 
pomi?dzy poszczegolnymi elementami 
daje si? zauwazyc spore rbznice. 
Rysunkowe animacje s? proste i 
bardzo nieskomplikowane, wedle 
mojego przekonania mozna bylo je 
nieco dopracowac, ale 
niedoci?gni?cie powyzsze 
(przynajmniej dla niektbrych] zostaje 
przesloni?te pot?zn? dawk? 
informacji oraz tresciq, na ktdrej 
skupia si? prawie cala uwaga 
ogl?daj?cego. Nie mozna przejdc 
oboj?tnie obok przedstawianych 
problemow, chociazby z tego 
powodu, iz dotycz? one nas 
wszystkich, bez wzgl?du na to, gdzie 
mieszkamy, kirn jestedmy i czym si? 
w zyciu zajmujemy, Powyzsze 
przestanie (i jemu podobne] przewija 
si? przez caly program za 
posrednictwem rozmaitych 
przekazdw medialnych. 

Obok „swiatoznawczej" wyprawy na 
rowerku, mozna za posrednictwem 
elektronicznego urzqdzonka, jakie 
znajduje si? w koszyczku przy 
kierownicy, zajrzec do sporej 
wielkosci bazy danych, p'elnej rdwnie 
ciekawych, co „glowna zabawa”, 
elementow. Znajdziemy tarn wykaz 
literatury wartej przeczytania 
chociazby do poduszki, oczywidcie 
scisle tematycznie zwi?zanej z 
„zielonym tematem", adresy stron 
internetowych, ktorych nazwy typu 
EarthPlace mowi? same za siebie, a 
takze filmy wideo z wypowiedziami 
pani doktor, tym razem juz nie 
rysunkowej, a rzeczywistej, doroslej i 

sympatycznej kobiety. Niektbre z 
materialow s? dost?pne takze podczas 
„zaliczaniaM kolejnych lokacji i s? jedynie 
powtorkami - od nas zalezy czy 
potraktujemy je jako nagrod? za 
wykonanie pewnych zadan, czy z miejsca 
przejrzymy je wszystkie, nie wysilajqc 
si? zbytnio. Do calosci dolqczono 
ksiqzeczk? (niezbyt estetycznie wydan? 
- papier jakosciowo nie odbiega daleko 
od gatunku tektury). Zawartosc jej 
stanowi kontynuacj? programu i 
zapoczqtkowan? przez niego dbalosc o 
natur? pomaga przeniesc w cz?sc 
t)wykonawcz?M. Znajdziemy w niej liczne 
propozycje zadan i postanowien, ktore 
moze wykonac kazdy czfowiek przy 
odrobinie wysilku, ch?ci i dobrej woli, a 
co ciekawe - wi?kszosc instrukcji do 
polecen, przy wykazie niezb?dnych do 
wykonania narz?dzi, zawiera wskazanie, 
by zagonic do pomocy dorosl? osob?. 

Przyznam, ze funkcj? swoj? program 
spelnia bardzo dobrze i z pewnosci? 
wielu milusinskich od momentu 
zapoznania si? z zawartosciq plytki 
znacznie uwazniej spojrzy na problemy 
ekologiczne Ziemi. Z tym wi?kszym 
prawdopodobienstwem wiedza powyzsza 
moze zaowocowad w przyszlodci, w 
doroslym zyciu mlodego czlowieka, 
znacznie wi?ksz? dbalosci? o srodowisko 
i zywym zainteresowaniem problemami 
ekologicznymi. Program osobidcie mi 
udwiadomil, iz jednym z rozwiqzad dla 
naszej ciemi?zonej planety jest 
odpowiednie ..uczulanie" dzieci od jak 
najmtodszych lat. Edukacyjny material 
mamy juz do dyspozycji, chociazby w 
postaci plytki Jubilee's Journey, z ktor? 
mog? si? zapoznad nie tylko dzieci, ale 
takze i wszyscy, ktorzy przekroczyli 
wskazan? na pudelku barier? wiekow?. 
Podejdcie do tematu wi?kszosci 
doroslych ludzi jest cz?sto przerazajgce 
i nie rokuje wi?kszych nadziei dla 
przysztosci niebieskiej planety. W 
przypadku naszego kraju warto by 
zaczqc od politykow, a najlepiej od 
zapoznania ich z programem Jubilee’s 
Journey. Moze w koncu przyniesie to 
chociaz minimalny efekt. _ 

AtTID' 
Praducent: 
Jane Goodall Inslilule/ 
Mind Magic 

Wymagania: 
466/66 MHz. SVGA, CDx2, 
16MB RAM, Win 3.4/Win 95 

Dystryhutor: 
Mind Magic 

Internet: hllpV/www mindmagic com 

* K si? rzeklo: programow, 
I ktore z czystym sumieniem 
■ zaliczyc by mozna do 
■ pierwszej z grup jest 
■ znacznie wi?cej. Pozwol? 

sobie powtorzyc: na 
szcz?scie. Bowiem w pracy 

recenzenta zetknqlem si? i z takimi, . 
ktorych niew?tpliwa jest 
przynaleznosc do „tych niezbyt 
umotywowanych". Do tych ostatnich, 
moim skromnym zdaniem, nalezy 
rowniez seria skladajqca si? obecnie z 
pi?ciu pozycji, zatytufowana: Let's 
Pretend... Wydawac by si? moglo, ze 
■■piqtka” w tytule dose wyraznie 
sugeruje pewien post?p, jaki dokonaf 
si? w wizerunku programu. Niestety, 
w tym przypadku, na podstawie 
dokladnego zaznajomienia si? z 
aktualnie prezentowanymi cz?sciami 
trzeci? i pi?t?, oraz wersjami 
demonstracyjnymi pozostalych, mog? z 
duz? doz? prawdopodobienstwa 
stwierdzic, ze „dzieto" to zmieniane 
jest nieznaeznie.,, 0 ile w ogole. 

Let's Pretend: Many Lands, Many 
Playgrounds [cz?sc trzecia] oraz Past 
is our Playground tcz?sc piqta) s? 
edukacyjnymi programami 
skierowanymi do dzieci w wieku od 3 
lat. Maj? one, jesli dobrze zrozumialem 
zamysl twdreow, nauezye malcow... 
czytania. Pisz?: „jezeli dobrze 
zrozumialem’’, gdyz tak na dobr? 
spraw? nie jest to wcale takie 
oczywiste. Nauka, ktor? obejmuje LP 
dotyezy bowiem zaledwie kilku slow, 
oczywiscie po angielsku 
tamerykansku). Na domiarzlego: 
sfowka odezytywane i literowane s? 
smiesznym, stylizowanym na dziecinny 
gtosem, Dodatkowym elementem 
edukacyjnym w omawianych 
produktach s? objasnienia odnoszqce 
si? do niektdrych charakterystycznych 
dla czasow czy palnstwa (o tym za 
chwil?) poj?c. Oczywiscie, zgodnie z 
niepisanym prawem aplikaeji 
edukacyjnych dla dzieci, oprocz czystej 
nauki zawarto tu rozmaite, w 
zamierzeniach zapewne zabawne, 
animacje i dzwi?ki, tak by dziecko 
moglo „bawic si? ucz?c, ucz?c si? 
bawic”. Szczytny cel, lecz jakze marna 
jego realizaeja... 

Zamiast szczegdlowego omowienia 
obydwu pozycji, pozwol? sobie raezej 
na par? sldw, ktore opowiedz? co 
nieco o ich cechach wspolnych. Jest 
to o tyle uzasadnione, ze - jak juz 
wspomnialem - w zasadzie niezym si? 
one od siebie nie rozni? [oprocz 
tematu przewodniego]. Otoz 
niewqtpliwie elementem l?cz?cym te 
programy w serf? s?... ich 
bohaterowie: dose sympatyezna i dla 
dziecka zapewne atrakcyjna postac 
Blyska Swietlika [Flash the Fireworm], 
ktdry spelnia o tyle waznq funkcj?, ze 
w trakeie wirtualriych podrozy 
„malego czlowieka" staje si? jego 
przyjacielem i przewodnikiem po, 
miejscami niezupetnie zrozumialych, 
manowcach aplikaeji; oraz 
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yskowe przedszkole 
Lets' Pretend vol. 3 i 5 

jeHlf Mt zdolalby wypysowad linic podziatu JakoAciowego" wirdd twArcAw aiulliiaedialnych prograaiAw edkacyjaych dla dzieci, z 
call pamiAcig otpzymattiy dwie glAwne grupy. Pierwazg z nicti stanowityby prodakty ladzi, klArzy twerzgc la ..dziecinne" I pozornie 
pnsb ipHkacje wkladajg w swg pracg aaprawdg wiele serca, dajqc z alable wipes! nil w przypadku pracy nad programami 
Jwslyal", griyz zwykli kierowafi sip aiyAIg: ae przeciez to dla dzieci! Draga grupa jednak, aa azczgAcie znaczaie amiej liczna, 
ziaZaaa lytaby z nlaca innego type ..twfircAw" - z tych, klArzy aiajg na wzglgdzie iaag zaaadg: a ca tom, newel jeAli aie wszystko jest 

lab Jak pawiaao byt, to i tab jest aieile. Na przeciez to dla dzieci... 
* JACEK SMOUNSKI 

stanowiqcych niejako tlo i ..zywq" 
ilustracj? tego, co si? dzieje na ekranie 
upersonifiko-wanych mrowek. 

Tresd programu zamyka si? w ok, 10 
ekranach (wliczaj?c w to menu], ktdre 
w dose umiarkowany sposob 
wypetnione s? animaejami. Obejrzenie 
ich zaj?lo mi okoio jednej godziny, zdaj? 
sobie jednak spraw?, ze czteroletni 
kajtek, z powodu problemow z obstug?, 
moze tu sp?dzic troch? wi?cej czasu. 
Tak czy inaezej: naprawd? nie jest tego 
duzo. Aktywacja animek jest rdwniez o 
tyle uciqzliwa, ze raz wlqczonej nie 
mozna przerwac (np. prawym 
klawiszem myszy]; nalezy b?dz 
posiusznie i cierpliwie odczekac do 
konca, b?dz prdbowac „na slepo" 
trafic w ktdrqkolwiek z innych. Ten 
problem jednak w pordwnaniu do 
jakodci samych animaeji i to zarowno 
pod wzgl?dem technicznym, jak i - co 
gorsza - merytoryeznym, staje si? 
niemal niewidoezny. Otoz zapomniec tu 
mozemy o rewelacyjnych „niemalze- 
fjlmach" znanych z innych pokrewnych 
pozyeji. Tu animaeja prezentuje si? w 
ten szczegdlny sposdb, kiedy to bez 
problemow rozpoznac i co wi?cej - 
poliezye mozna poszczegdlne tworzqce 
j? klatki! Nie dosyd na tym: wyraznie 
widac, ze animki s? zaledwie 
natozonymi na tlo obiektami: nie mog? ♦ 

one poszczycic si? czymd wi?cej niz 
urywanym chodem, jakqs gestykulacjq, 
a cz?sto jedynie „przesuni?ciem" 
sprite's. 

Rdwniez i sens animek [nie mowiqc 
nawet o przyporz?dkowaniu ich do 
symbolil wydaje si? nieco 
kontrowersyjny. Przykladowo: podezas 
wizyty w Japonii (Many Lands, Many 
Playgrounds) mialem rzadk? okazj? 
zaobserwowania przeci?gaj?cego si? 
pos?gu... Buddy! Co ciekawe, 
zespolony z tym ciekawym sk?din?d 
zjawiskiem odglos ziewania, 
..stworzony" zostal przy 
wykorzystaniu glosu kobiety! No, co 
jak co, ale sqdz?, ze nawet Amerykanie 
(twdrey LP) powinni miec nieco wi?cej 
szacunku do symbolu jednej z wielkich 
religii. Zreszt? podobnie potraktowany 
zostal posqzek Sziwy w Indiach... 

Jak juz wspomnialem, rdwniez 
podpisanie animek tcz?sto waznych dla 
przebiegu samej „akcji"] jest 
problematyczne. Sam mialem klopoty z 
odszukaniem wsrod elementow 
czegod, co ewentualnie mogloby 
kojarzyc si? z Niemcami. Klikanie 
metod? chybil-trafil przynioslo 
wreszeie rozwiqzanie, ktore okazalo 
si? calkiem nieoczekiwane. Jeden z 
zawolanych i przyglqdajqcych si? moim 
wysilkom redaktorow skwitowal je 

nast?puj?co: ,, Jezeli kiedys zobaezyeie 
mrdwk? w krdtkich spodniach, 
wiedzeie, ze to Niemiec..." Czyzby 
chodzilo o ludowy strdj z Bawarii? 
Podobne zaskoczenie przezytem bawi?c 
?i? w Wielkiej Brytanii, gdzie klikaj?c 
na Stonehenge, zmuszony zostalem do 
obejrzenia animki... krykieta. Ktoremus 
z tworedw zanadto pokojarzyly si? 
ksztalty bramki i dolmenu? Ogolnie 
rzecz ujmujqc: jak dla mnie, skojarzenia 
twdrcdw zanadto zblizaj? si? do 
rozwiqzan stosowanych przez grup? 
Monty Pythona, a biorqc pod uwag? 
mlody wiek docelowego adresata, nie 
s?dz?, aby moglo dac to jakies 
pozytywne skutki. 

Kilka kwestii technicznych. W Many 
Lands, Many Playgrounds mamy okazj? 
odwiedzenia dziewi?ciu panstw: Indii, 
Japonii, Hiszpanii, Szwecji, Tanzanii, 
Australia Brazylii, Wielkiej Brytanii i 
Niemiec. W kazdym z nich dziecko 
moze uslyszed miejscowe brzmienie 
okreslonych slow. Dzi?ki temu sam 
dowiedzialem si?, ze slon (angielski 
elephant) 
to dla 
Hindusa: 
hathi. 
Niestety i 
w tym 
przypadku 
mozna si? 
do 
programu 
przyczepic: 
otoz 
niemieeki 
pociqg to 
jednak nie 
jest 
ndzug", jak 
chcial 
lektor, a „zug". Zdaj? sobie spraw?, ze 
Amerykanie mog? miec klopoty z 
niemieckim „zet" (cet), ale... 

Niejako dla odmiany, w Past Is Our 
Playground Biysk Swietlik przenosi si? 
w rdzne okresy Ziemi: od epoki 
dinozaurow (ok. 65 min lattemu) po 
szalone lata dwudzieste naszego 

wieku. W tzw. mi?dzyczasie przyjdzie 
mu obejrzed smoka ziejqcego... wod? 
(w sredniowieczu), k?pi?ce si? posqgi 
w Mezopotamii, czy podpisad 
amerykansk? Deklaracj? Niepodlegtosci 
z 1776 roku. Przy okazji zobaezy 
rdwniez noc bostoriskiego topienia 
herbaty, ktor? tu symbolizuj? stynne 
Jiptonopodobne" torebeezki... 

I wreszeie na sam koniec: znamienne 
w programach jest rdwniez i to, ze 
aby mdc z nimi ..powspdldziafac”, 
nalezy przet?czyd tryb ekranu 
Windows na rozdzielczodd 640x480 i 
256 kolorow. Na szcz?scie zostajemy 
lojalnie poinformowani o tym, co moze 
si? stac w przypadku niedopelnienia 
warunkow, i nie da si? ukryc: nie na 
prdzno. Czarny ekran jest dobitnym 
dowodem na to, ze lepiej skorzystac z 
sugestii. 

Koricz?c t? recenzj? mialbym jeszcze 
mat? uwag?: otoz programy dla dzieci 
widziane oezyma doroslego nie s? zbyt 
miarodajne. Dlatego tez nie mozna 
calkowicie zdad si? na moje zdanie. 
Bye moze dziecku to „cod" si? 
spodoba, moze nawet bardzo. Trudno 
jednak byfoby powierzyd omawianym 
tu ..dziefom" zadanie ..odwiecania" 
dziecka: problem'Let's Pretend polega 
bowiem rdwniez na wymieszaniu 
informaeji istotnych (np. nazwa 
cowgirl: gaucha) z kompletnie 
bezsensownymi! A pami?tac nalezy, ze 
odbiorca w wieku sugerowanym przez 
twdrcdw wiedz? przyjmuje calkowicie 
bezkrytyeznie: ryba pijqca herbat? z 
filizanki nie jest dla niego niezym 
szczegdlnym... Na szcz?scie w chwili 
obecnej dost?pnych jest na rynku tak 
wiele znaeznie lepszyeh programdw 
tego typu, ze nie musimy korzystad 
akurat z tych, ktore omowilem. 

---jk- 
Producant: 
Wind Magic Prodwllons ^ACT ID’ 

Wymagania: 
486/33, svga, 8mbram, 
cdromx2 

Dystrybutor; 
Mind Magic PrmiiJdUtms 

Internet: ht|p://www mind magic com 
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Oczywiscie nie zatatwi to sprawy w 
stu procentach, gdyz ktos jeszcze 
musi ..wypuscic" filmy, o ktorych tutaj 
mowa, na rodzimy rynek, ale to z 

pewnosci? kiedys nastqpi, a wczesniej 
warto wiedziec, co wybrac. 

Przyjrzyjmy si? zatem samemu 

produktowi. Wyglqd. Nie b?d? owijal w 
bawetn? - kiepsko toto wyglqda, menu 
nie jest specjalnie funkcjonalne, opcje 
zaplanowano troch? bezmyslnie, 
ogolnie mdwiqc - brak estetyki. 
Szkoda, w koncu to jeden z tych 
elementdw, ktory bye moze nie jest 
najwazniejszy, ale z pewnosciq dla 
uzytkownika ma to niebagatelne 
znaezenie. Ale to dopiero poczqtek. Po 
kilku pierwszych probach okazaio si?, 
ze wszystko jest na swoim miejscu i 
dziala bez zarzutu, a zatem spelnia 
swojq rol?. Czas wi?c dobrad si? do 

tredci. W spisie zawarto imponujqc? 
ilosd 1316 pozycji filmowych i musz? Przypomina mi si? taka 

jedna scena z kultowego 
juz polskiego filmu 
(zgadnijcie jakiego], gdzie 
na pewnej taweezee na 
pokladzie statku 

wycieczkowego, siedzq sobie cztery 
osoby i rozmawiajq: 

1: Ja na przykfad nie chodz? do teatru 
w ogole. 

2: My chodzimy wsz?dzie prosz? pana, 
i do teatru, i do kina, na rewie... 
3: Bylismy ostatnio z zon? prosz? pana 
w Hali Mirowskiej, gdzie ja miatem 

aparat Zork? 5 i zrobitem kilka zdj?c. 
1: Ja w ogole nie lubi? chodzic do kina, 
a szczegolnie nie chodz? na filmy 
polskie, nudzi mnie to po prostu. 
Zagraniczny, to owszem, pojd? sobie, 
bo fajne sq filmy zagraniezne, wie pan? 
Tak mozna, wie pan, jakos tak przezyc, 
przezyc, wie pan? A filmie polskim 
prosz? pana, to jest tak... Nuda... 

...Czyzby? 

Ostatnie badania rynku wykazafy, ze 
..stare”, dobre produkcje sprzed lat, 
tak naprawd? cieszq si? w Polsce 
wi?kszym wzi?ciem, od setek kiepskich 
amerykanskich (lub nie daj Boze - 
brazylijskich - chociaz nie wiem co 
gorsze...] seriali, ktorych mamy 
wsz?dzie w brod. Niestety na to zaden 
super proszek nie pomoze, Na to, ze 
polska tworezose filmowa ma wiele do 
zaoferowania najlepszym przyktadem 
niech b?dzie godna pochwalenia 
iniejatywa niektorych kanatow tv, 
ktore emituj? w ramach powtorek 
polskie seriale komediowe, Czy wiecie, 
ze opublikowana niedawno ankieta 
udowodnila, ze seriale te miafy wi?kszq 
oglqdalnosc, niz wiele uznanych 

I 

zgotizep? 
Leksykon Polskichi Filmow Fabularnych 

Klasyczny widok - kanapa, paezka chipsow, telewizor - jak inaezej jak nie przed swoim ukochanym telewlzorem, mozna sppdzid swdj 
wolny, a wiyc cenny czas. Nie trzeba sip wysilad, ruszac, mydlad, wyslanczy wlepiil galy w kolorowe okienko i tak az do znudzenia i 
bttlu glowy. Nie ppzypadkiem jiesze pokolenie zoslalo nazwane, pokoleniem kanapowo-chipsowym i bynajmniej nie jest to pewdd do 
dumy. Telewizor slat sip w dzisiejszyeh czasach odpowiadzip na wszyslkie problemy, a programy emitowane na kanaiach tv, 
przypominaja niesmaezaa papkp, ktdra ttaezana usilnie do naszyeh umystdw, zabija resztki inleligencji i indywidualnoSci. W przerwie 
na reklnmy, w ktorych przechodzimy regularne pranie mozgu, zapraszani jeslesmy na serialowg papkp, ktdra doslawnie zalewa nas 
zewszqd i dziala niezym utrwalacz po ogtupiajacych slrotach na czedc proszku X i podpasek Y. Proste, glupie, schematyczne i 
deoerwujp jednakowe seriale made in USA zatruwaja atmosterp udajpc film, a w rzeczywislosci bpdpc tak naprawdp popluczynami 
pa czymd, co kiedys zwano sztukp lilmnwp... Mdj znajomy ma na takie „dziela" pawns okreslenie - mdzgotrzepy. Mydlane opery 
rules! 

: PAWEt MUSIAtOWSKI 

Refcyseria: Wladyslmv 
Pasikowski; scenariusz: 
WJadyslaw Paaikowski; ztfjgria: 
Pawol Edelman; muzyka; 
Michai boretie; sccnografia: 

Rok 1990, Franz Maurer, wielolctni iinikcjojiaritmz UB, zosiaje 
przemeeionf do poiicjj Icrymnmlnej. Bierze ucfoiat.w akcji skierowaiiej 
przeeiwko nii?dz>TiiirocJowej szajee zlotbdei samochodGw. PolicjatLci 
oiaczaj^ motel, w kttirym znajduje si? pizcsi?pca. Hie zdq&j go jednak 
zaareszunva^, Zostaje zabiiy przez wyslaanikow kcnktirencyjnego gangu. 
Wywiivsuje si? strzehuiim giide w niej trzech poikjant6w. Dcwodzqcy 
akcji] Franz nie mote si? pogodzi£ ze imierciq. kolegdw. Koittaktiije si? z 
Oieim kldry ma inn pomoc w rozszyfrowanii] bandytow Olo £uirski, 
wyrzucony z UB, zostal wienie niedawno skaptowany do gangu bylycli 
nbek^w. To oni zabili w motdu czlowieka z samachodowej mafii. 

GRAN'.CA P k^ri.i; Jan Rjbk^Vski: 
uiiffcsi ■ 

Zen on ZicmtuGivic& poez^enj^cy na wak:U|S <!o 1 
divot ku -swdt)i rodaiedvv w Bolc-lnnzy ,-.nijkre oh^jilc Imlti 
Justyna Bogutowna, mlodai toilna. cotfc;ikijdi«ykU Milm'd/i mi?iby 
nimi do milosnego zblizenia. Wakncje kmieii t*md wyjazdflin 
na studia do Paryza Zenon /iUrzyniuje si? nn kfikii did w xtdi^cie Sklada 
wizyt? pani Kolichowskiej, laora Yides?i:a \m\L Ee S'ft'ojq 
Elzbietq Biecka Dziewczyna przyjmnje go i. ogrenmm przydiyliu^cia i 
Zenon wvjezdza do Francji jako jej olicjalny nar/eezony. Wmca roku 
z doktora nauk polilycznych i rozpo€ZjTJia blyskoiliw^ 

jako naczelny miejscowej gazety "Niwa", a pozmej nrezvdonl irdasla. 

amerykanskich hitow, 

ktore w tych samych 
godzinach emitowane 
byly na innych 
kanaiach? Pozostaje 
miec nadziej?, ze na 
komediach si? nie 
skonezy, wszak polska 

kinematografia 
naprawd? ma si? czym 
pochwalic. Sq tutaj 
pozycje, ktore przeszly 
do historii kina 
swiatowego [a 

przynajmniej przejsc 
powinny), a ktoz inny 
jak nie my, mamy je 
podziwiac. Amerykanie 
majq swoje Hollywood, 
ale my nie jestesmy 
gorsi - przekonalem si? 
o tym, testujgc 
program wydany przez 
Wydawnictwo Wiedza i Zycie, 
zatytulowany - Leksykon Polskich 
Filmow Fabularnych. 

A coz my takiego mamy do 
zaoferowania? - zapyta koles 
wcinajqcy hamburgera i wciskajqcy do 
domowej snopowiqzatki (czytaj: 
magnetowidu] kolejn? kaset? 
wypozyczonq w miejscowej 
wypozyczalni pana Jozia . -:Powiem 
bez ogrodek - jesli ktos chce zaliczac 
filmy na ilosc, specjalnie przy tym si? 
nie m?czqc, to niech korzysta z 
wypozyczalni, Co prawda mozna tarn 
znalezc ambitne pozycje, ale doprawdy 
przewaznie trafiajq tarn przypadkiem 
lub s? wyjqtkami potwierdzajqcymi 
regul?. Jesli natomiast chcecie poznac 
kawal dobrego kina i kawalek historii 
polskiej kinematografii - si?gnijcie po 

klasyk? polskich filmow - naprawd? 
warto. W wyborze z pewnosci? 
pomoze nam omawiany tutaj program. 

przyznac, ze wybortrdokonano z duzq 
rozwagq. Znalazly si? w. nim pozycje 
godne uwagi z roznych wzgl?dow, a 
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Kolejnym ciekawym i s?dz?, ze 
koniecznym dodatkiem w tym 
prognamie s? animacje - wybrane 
scenki z wybranych pozycji. 0 ile 
sam zamyst jest dobry, o tyle 
niestety juz jego wykonanie znacznie 
kuleje. Animacje s? niezbyt dobrej 
jakosci, czasami ..pikseloza" daje si? 
we znaki, a czasami szwankuje 
plynnosc odtwarzania, krotko 
mdwi?c - cienko to wyglqda. Na 
korzysc przemawia tu tylko fakt, ze 
CD wypchany jest po bnzegi i autorzy 
chcieli wepchnqc nan jak najwi?cej, 
hmm, no coz, a moze nalezato 
pomyslec o drugim knqzku tylko z 
samymi animacjami? Przynajmniej 
cz?sciowo problem bylby z glowy... 
W kazdym razie powiedziec trzeba, 
ze dodatek w postaci animacji umila 
korzystanie z programu, mimo, ze 
tylko do niewielkiej cz?sci tytulow 
zostaly one dol?czone i czasami 
dosyc niedbale wybrane... 

Zaskoczeniem byta dla mnie opcja 

jguizu - bardzo dobry pomysl moim 
skromnym zdaniem. Zasady s? 
proste - zobacz zdj?cie i zgadnij, z 

jakiego pochodzi filmu. Do wyboru 
mamy kilkanadcie tytulow i 
nieograniczon? ilosc czasu, pozostaje 

tylko urzqdziczawody... 

Zajrzyjmy na koniec do opcji 
podstawowej, czyli do dowolnego 
tytulu w spisie. Opisowi wi?kszosci 
tytulow towarzyszy fotos z filmu 
(troch? szkoda, ze nie wszystkim, a 
do tego wszystkie s? czarno-biale), 
tuz obok natomiast umieszczona 
zostala czolowka, czyli informacje na 
temat ludzi zaangazowanych w 
wyprodukowanie danego tytulu. 

wi?c klasyczne produkcje 
przedwojenne, widowiska historyczne, 
wojenne, komedie>-dramaty, filmy 
wspolczesne. 0 wield tytulach 
pami?tamy, gdyz trudno zapomniec 
takie zelazne pozycje jak: Krzyzacy, 
Potop, Pami?tnik Znaleziony w 
Saragossie [ludzie, toz to czysty kult! 
- przynajmniej dla mnie], Faraon, Rejs 
[meeeeeel], Seksmisja (kobieta mnie 
bijeeee!!!], Mis tzasadniczo!) iwiele 
innych, ktorych po prostu nie sposob 
wszystkich tutaj wymienic. Wiele 
tytulow z kolei zostalo zapomnianych, 
a szkoda, bo s? to pozycje naprawd? 
wartosciowe i w wielu przypadkach 
bij?ce na glow? najnowsze produkcje z 
calego dwiata kr?cone obecnie Ci nie 
tylko). Tutaj mamy okazj? odswiezenia 
szarych komorek, przypomnienia sobie 
,fstarych" hitow, ktdre zostaly z 
niewiedomych powoddw odstawione 
do lamusa ne rzecz kolorowych 
produkcji zza oceanu. A szkoda. No 
dobrze, przyjrzyjmy si? teraz opcjom, 
ktdre maj? za zadanie ^omdc nafn w 

poruszaniu si? w tej, jak by nie bylo, 
sporej ilodci tytuldw. Po lewej stronie 

ekranu, czyli tuz obok spm tytuldw, 
znajduj? si? opcje pozwalajgce ..odsiad11 
interesujqce nes pozycje, Mozemy to 
zrobid na kilka sposobdw. Sortowanis 

moze odbyd si? pod kqtem 
producenta, autora scenariusza, 
rezyserii, obsady, kompozytora muzykk 
autora zdj?c, scenografii, roku 
produkcji, typu filmu i ewentualnej 
nagrody, jak? ten zdobyl. W sumie 
standardowo i dobrze pomyslane. W 
kazdej z tych opcji mozna przerzucic 
wybrane hasla (nazwiska, daty) do 
schowka, zaw?zaj?c w ten sposdb 
wybdr tytulow wedlug z?danych 
kryteridw. Dla przykladu: wybieramy 
konkretnego rezysera oraz rok 

produkcji i 
otrzymujemy 
spis tytuldw 
filmow 
zrobionych przez 

niego w danym 
roku. Wrzucenie 
lub usuni?cie 

hasla ze 
schowka 
dokonuje si? 
poprzez 
podwojne 
klikni?cie lewym 
przyciskiem 
myszy - 
standard. Kazda 

dpcja, w ktorej 

dokonamy takiej 
operacji, 
wzbogacona 

zostaje o 
znaczek 

informacyjny. 

Naprawd? 
warto si? im 
przyjrzec, 
znajdziemy 
tarn nazwiska, 
ktdre wypada 
zapami?tad, 
gdyz to 
wtadnie one 
tworzyly 

histori? 
polskiej 
kinematografii. 
Niecb ponizej 
znajduje si? 
ogolny opis 
przyblizajqcy dan? produkcj?, ktdry 

jest na tyle przyst?pnie podany, ze 
praktycznie kazdy moze czerpad z 
informacji bez wi?kszych problemow. 
Powiem szczerze, ze od siebie 
dodalbym jeszcze kilka opcji, ot jak na 
przyklad sylwetki najbardziej znanych 
twdrcow, moze kilka wypowiedzi w 
postaci plikdw dzwi?kowych czy tez 

jakies ogolne ciekawostki na temat 

najwi?kszych polskich produkcji 

filmowych - to by skutecznie 
urozmaicilo obcowanie z programem, a 

tak odnioslem wrazenie, ze jest on 
nieco zbyt schematyczny. Wydaje mi 
si?, ze tego typu leksykon powinien 
bawid i w ten sposdb zach?cac do 
przyswajania zawartej wen wiedzy. Ale 
nie narzekam - i tak jest zabawnie, jest 
tu umieszczone na tyle duzo 
przelomowych i lubianych pozycji, ze 
nie sposdb si? z nimi nudzic. 

Ogolna ocena programu jest 
pozytywna, pozostaje pochwalic 
wysmienity pomysl, szkoda tylko, ze 
wykonanie nie jest rownie doskonale. 
Kto nie zna, a zapewniam, ze sporego i 
ambitnego, dorobku polskiej mysli 
filmowej, powinien zapoznac si? z tym 
jedynym w swoim rodzaju programem 
na naszym rynku, ktdry mam nadziej? 

nie jest ostatni? prob? przyblizenia 
polskim widzom zapomnianych dziel 
rodzimego przemyslu filmowego. 

Amen. 

Jl-ACTW 
Producent: 
Wydavrnictwo Wiedza i 

Zyck 
Wymagania: 
W[ftdow$3.1 +3.11 i95^ti 
SB 

Internet: hiip://www 

Dystrybutar: 
Wydawniclwo Wiedza i 
Zycie 022 437223 

JUom.pl/wi6dza 
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zyzykiem po kraju! 
Cross Country Genius 

Ostshio prayroda w swojej wlosennej 

fywiolowrtci obrodzila mullimedialnymi 

ppuraianl edukacyjnymi. 

.HMMlRy" lo tahie sliczoe slowo, 
ktdre tfosKonale i mydnze brzml. tzssig 
wakikpcei, hiady czleh pomybli, ze 
iiWRiej jidyna pomoca naukowy byl prat 
zbPzezUjfwdloni padagoga, teraz za£ 

a kajtek ma do dyspozycji wszelkie 
a. Wtedy tez zresztg byto 

nairczyciel byt WIDOCZNY 
przy tabliey i gadal cos jak najgty, byfo go 
write StYCHAC - a jak dal pa tapie, to 
ilittnedUwzwipkszala sipokolejne 
33%.... 

1, Andrzej Sawicki Cross Country jest 
programem uzywanym z 
Genius 2.0. No dobrze, 
co to wobec tego jest 
Genius 2.0. Aaa... to 
jest baza danych, jakq 

mozemy sami budowac w oparciu o 
metod? Super Memo, ta zas pozwala 
na zapami?tywanie informaeji w 
postaci par pytari i odpowiedzi, 
dodatkowo wspomaganych grafikq lub 
dzwi?kiem. Genius pozwala na: 

- publikaeje hipermedialne 
- prezentaeje 
- szkolenie indywidualne i 
grupowe 
- sprawdzanie 
wiadomosci i ewaluacj? 
[dostosowanie tempa 
przyswajania wiedzy do 
indywidualnych mozliwosci ueznia] 
- wspomaganie procesu uezenia si? 
duzyeh ilosci informaeji za pomocq 
optymalizaeji odst?pow mi?dzy 
powtorkami. 

Ufff! A teraz po polsku. 

Podstawq efektywnej nauki jest 
zapami?tywanie przyswajanych sobie 
wiadomosci. Oczywiscie, nie tylko, 

trzeba je jeszcze i rozumiec... ale np. 
j?zyka obcego nie da si? nauezye nie 
zapami?tawszy okreslonej ilosci 
stowek. Jak zas uczyli jeszcze 
starozytni, podstawq 

zapami?tywania jest powtarzanie. 
Dobrze, ale jak cz?sto powtarzac? Tu 
wlasnie przydaje si? metoda Super 
Memo, ktora ogranicza efekty 
zapominania przy minimalnych 
naktadach czasu poswi?conych na 
powtdrki. Metoda ta pozwala" 
skuteeznie przyswajac sobie duze ilosci 
wiedzy, sprawq ueznia pozostaje 
jednak dobor materiafu i najwlasciwszy 
jego sposob formulowania w 
programie. Do tego wszystkiego sfuzy 
program Genius. 

Pytania, cwiczenia i testy wchodzqce 
do procesu nauki sq prezentowane 
uzytkownikowi w scisle okreslonych 
odst?pach czasowych. Odst?py te 
wyznacza wtasnie metoda Super 
Memo. Powtdrki wyznaczone na dany 
dzien sq sprawdzianami skutecznosci, 
a stopnie, jakie si? w nich uzyskuje 
warunkujq ich cz?stotliwosc. I tyle. 

Cross Country to program do nauki 
j?zyka angielskiego. Mozna go uzywac 
na dwa sposoby - przeglqdania 
glownych punktow kolejnych lekcji i 
przerabiania cwiczen z nimi 
zwiqzanych, oraz uezye si? stopniowo 
calego materiafu, lub wybranych jego 
fragmentow przez powtdrki 
zaplanowane przez Genius, Jest to 
program i dla poczqtkujqcych i dla 

drednio zaawansowanych. Ocenyz 
cwiczen sq podstawq do wyznaczania 
cz?stotliwosci powtorek, Nawet, jesli 
w danym dniu nie zamierzasz si? uezye 
nowego materiafu, warto sprawdzic, 

czy Genius nie wyznaczyt ci jakichs 
powtorek, bo program 

optymalizuje tempo 
nauki, ale przy 

aktywnej 
wspolpracy 

prezentacyjnych i powiqzanych z nimi 
cwiczen. Rolq cwiczen jest 

wprowadzenie nowego slownictwa, 
prezentaeje dialogow (doweipne sq te 
dialogic, zwrocenie uwagi na 
zaleznosci gramatyezne lub sposob 
wymowy. Uczqcy aktywnie uezestniezy 
w lekcji, wykonujqc instrukeje. 
Wszystko to _ 
odbywa si? w paniii 
zaciszu 
wlasnego 
pokoju - 
odpada 
element 
tremy, jaki 
zatyka 
niekiedy 
gardto 
uezniom w 
szkole. Lekcje 
ilustrowane 
sq filmikami, 
nagraniami 
muzyeznymi, zdj?ciami i tekstami 
czytanymi przez lektorow. W zwiqzku z 
tym, ze tematyka cwiczen uwzgl?dnia 
fakt, iz program przeznaczony jest dla 
nastolatkow, nie ma sm?cenia, flakow 
z olejem, nudnych przykladow itp. One 
sq po prostu ciekawe, np. zagramy 
sobie w bingo, czy zaspiewamy 
sniadaniowego bluesa... 

Na stronach prezentacyjnych mozna 
korzystac z tlumaczen tekstu. Strony 
sq pokazywane (w trybie NAUKA] 
przed seriq zwiqzanych z nimi 
cwiczen, 

wfasne teksty i je odtwarzac, badajqc 

ich poprawnosc, Sq cwiczenia typu 
„posluchaj i kliknij we wtasciwq 
odpowiedz”, sq tez cwiczenia 

sprawdzajqce znajomosc pisowni i 
umiej?tnosc prawidlowej budowy zdan. 

W sumie Cross Country jest bardzo 

interesujqcym programem, 
wymagajqcym od ueznia sporej 
aktywnosci, ale potrafiqcym ocenic 
jego post?py, Uczen sam dobiera 

tempo nauki - moze je wi?c 
optymalizowac, nie tracqc czasu na 
powtarzanie czegos, co juz opanowal. 

Podczas nauki przyjdzie mu 

Kazda lekeja 
skfada si? ze 

strony tytufowej, 
kilku glownych stron 

Wszystko to 
jest bardzo zabawne i 

przeksztalca nauk? w uciech?. 
Dialogi pefne sq doweipow - mozna je 
oglqdac z wyswietlonq listq dialogowq 
lub bez niej. Sq tez strony, gdzie 
mozna ewiezye wymow? na 

charakterystycznych przyktadach slow 
i zdan. Mozna (jesli si? ma mikrofon 
podlqczony do komputera) nagrywac 

rozwiqzywac 
krzyzowki, zagrac w 

„szubieniczk?", obejrzec wiele zdj?c, 
wysfuchac kilkadziesiqt nagran 
muzycznych - nauka staje si? wi?c 
przyjemnosciq.vtekcje nie sq podobne 
jedna do drugidj - zadbano wi?c i o 
element roznorodnosci, 
Cwiczenia, 

ktore 
ueznia nudzq 

lub denerwujq, 
mogq bye 

usuwane z sesji 
powtorek - sam uczen 

decyduje, jak ma bye uezony. 
Wszystko to sprawia, ze 

prezentowany program godzien jest 
polecenia. Jesli musimy uezye si? 
j?zykow - a niestety, musimy, 
psiakosc, musimy! - to czemu nie 
zrobic czegos, by sprawialo nam to 
przyjemnosc? I tak trzymac! 

r^AtTI w Praducsnt: 
Super Memo Worl 4 

Wymagania: 

RAM. SVGA ,CU ROM 

Dystrybutor: 
Yul^Ji infi-drs 
D51 9/64066 

Internet: com 

Numer 06/98 
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rsji 

Wymagania: 
406/100,16 MB RAM, W 95 lub 
W NT, Sound Blaster, cdram 

Internet: hltp://www ydp com.pl 

Preducsot: 
Young Digital Poland 

Dystrybutor: 
Vmi Eiigital Poland 
Ml m) 526630 

pouczajqca, ze 
czynnosci scisle 
teoretyczne tqczq 
si? z tutaj 
praktykq - 
budowanie muru 
chroniqcego cz?sc 
wyspy przed 
zalewem jest w koiicu 
czynnosciq, ktorq w ubieglym 
roku niektore polskie dzieci mialy 
okazj? obserwowac z okien wtasnych 
domow... Pod kierunkiem nauczyciela, 
ktony zechce zapoznac si? z 
programem, matematyka moze 
istotnie stac si? zabawq. Poruszanie 
si? po WSM jest dose proste - jednak 
nie sadz?, by osmiolatek, a dla nich w 
koncu aplikaeja jest przeznaczona, / 
poradzit sobie sam z instalacjq 
prognamu. Dlatego radz? na przyktad 
tym dziadkom, ktorzy zeeheq go kupic 
swoim wnukom jako prezent, aby 
nadzorowali pociechy - co przyniesie 
korzysc obu stronom, chocby z 
wzajemnego kontaktu. Ponadto 
dziadek przestanie bad si? komputera, 
a wnusio po raz kolejny przekona si?, 
ze tata jego taty [lub mamy] ma 
jednak glow? nie od parady. 

„Dzwi?kowo" program opracowano 
bez zarzutu. Aktorzy przemawiajq z 
dobrq dykcjq, melodyjki i dzwi?ki 
dobrano starannie i dostosowano do 
scenerii. Wszystko to jest okraszone 
calkiem niezlq grafikq o zywych i 
sympatycznych barwach. Dziecko 
moze si? taz zabawic, sterujqc 
pojazdem planetarnym i wtedy „prac? 
matematyeznq" poprzedza coS w 
rodzaju gry zr?c2noSciowej, To jednak 
nie wszystko, Dla dzieci niece 
starszyeh przewrdziano badanie 
planety i wyszukiwanie eksponnttiw do 
muzeum techniki. Jest to ni mniej, ni 
wi?cej, tylko dodd przyst?pnie 

•opracowana encyklopedia techniki, w 
ktorej maluch moze si? zapoznac z 
przedmiotami codziennego uzytku oraz 
tymi nieco starszymi, ich historic i 
rolq, jakq pelnify lub pelniq w swiecie. 
Tekst jest czytany i jednoczesnie 
podswietlany, co znakomicie 
wspomaga nauk? czytania. Aby 
dotrzec do wiadomosci o jakims 
wynalazku, trzeba go najpierw 
odnalezc na powierzchni planety - i 
znowu malec - a moze i ..pilotujqca" go 
osoba dorosla - ma okazj? do zabawy. 
Grafika jest poprawna, choc tworcy 
mogliby si? postarac o jej nieco 
wi?kszq rozdzielczosc. 

W sumie otrzymujemy catkiem 
przyjemny i profesjonalnie wykonany 
produkt edukacyjny dla dzieci, ktory 
zmudnq nauk? moze przemienic w 
prawdziwq rozrywk?. Doskonaiym 
pomystem sqwstawki zr?cznosciowe 

podezasjazdy po 
dziedzincach roznych 

miast, czy 
poszukiwania na 

powierzchni 
planety 

Kiedy pomysl? o swoicti lalacii szkolnych, 
aulentyeznie Iza mi sip krgei w oku. Brak 
pomocy dydaktycznyclikylzmopg 
owczesnego szkolniclwa ■ a o tym, co 
stpacilem, dowiedzialem sip w iatach 70- 
tych, dopiepo kiedy wpadl miwrpce 
Hog liray Carrol!, zajmjpesj sip n 
Slanach sprzedazp pomocy dydaktycznycii 
dla szkdlroznegoszczelila.iyiebpdp 
obwlnial za lo wszyslko owczesny system 
edukaeji - miatern swielsiyci! nauczyciell, 
rzelelnie przygolowairycli do zawodu i 
padchedzpcycli do iwojej precy bardie - 
niebiedyazza bardzo-powaznle. Coz, 
nauka to nie zabawa, |bk mawiali 
liektorzy z moich bwczesnych mistrzdw. 
Czy naprawdp? 

Andrzej Sawicki 

narz?dzi pracy 
wedle 
okreslonych 
kryteriow. 
Wszystko to 
dziecko ma 
robic - i robi - 
ze sporq 
uciechq, 
zgf?biajqc przy 
okazji sekrety 
matematyki. 
Rzecz jest o 

tyle 

roznych przedmiotow, ktore z 
drugiej strony sq niekiedy zbyt dobrze 
ukryte, Jedynqwadq (moim zdaniem) 
WSM sq nazwy dziatow matematyki 
opanowywane kolejno, przemawiajqce 
bardziej do uczqcych, a nie do 
nauczqnych (napis WST^PNE 
CWICZENIA KLASYFIKACYJNE I 
POJ^CIE ZBIORU niczego maluchowi 
nie mowi... no, moze procz tego, by 
trzymac si? od tqgo z daleka]. 
Dodatkowo, jak Zauwazyl pewien 
bystry, a znajomy mi mlodzian, Liczaki, 
ktdre potrafiq skonstruowad rakiety, 
do ostrzeliwania asteroiddw, nie radzq 
sobie z obliczeniem ladunku takiej 
rakiety, co z trudnosciq mozna przyjqc 
bez zdziwienia, ale pewnie 
niepotrzebnie si? tu ..czepiam", bo w 
sumie przeciez nie dla fabuly kupuje si? 
takie programy, a wi?kszodd gier 

\,sadzi" w swoich ..stories" duzo 
wi?ksze brednie i nikt nie narzeka. 
Mozna zresztq zalozyd, ze kiedyd 
poziom wiedzy na planecie byl wyzszy - 
stqd zresztq chyba te przedmioty, 
ktore zbieramy do Muzeum Techniki - 
a potem ulegl degradaeji... na przyktad 
wskutek zanieczyszczenia srodowiska, 
Przyjemnej zabawy! 

czywiscie, ze nie! 
Uczenie si? moze bye 
swietnq zabawq, pod 
warunkiem, ze ma si? do 
tego odpowiedni sprz?t i 
podejscie. Sprz?t jest 

coraz powszechniejszy, a jak z tym 
podejsciem? Firma YOUNG DIGITAL 
POLAND usituje wejsc na rynek z 
grupq programow edukacyjnych 
adresowanych zarowno do uczqcych 
si?, jak i nauczajqcych. 
Przedstawicielem tej serii jest 
Wirtualna SZKOLA - Matematyka, 
program przeznaczony dla ueznidw 
klas 0 - 3. ..Matematyka" podzielona 
zostala na nast?pujqce grupy 
tematyezne: 

1. Wst?pne*cwiczenia i klasyfikacja 
zbioru. 

2. Wyodr?bnienie zbiorow i pod- 
zbiorow. 

3. Porownywanie liczebnosci 
zbiorow, 

4. Poznawanie liezb. 
5. Liczby w systemie dziesiq- 

tkowym. 
6. Porownywanie liezb z 

zastosowaniem znakow. 
7. Dodawanie. 
8. Odejmowanie. 
9. Dzielenie. 

10. Mnozenie. 

Calosc pomyslano tak. aby uezen 
rozwiqzujqc kolejne zadania miat 
jednoczesnie okazj? do zabawy. 
Wszystko kr?ci si? wokol historyjki o 
planecie Liczakow, ktorym trzeba 
pomagac w nauce matematyki. 
Dziecko wciela si? w wystannika 
Ziemian, ktory wespof z 
mechanicznym przyjacielem Robo 
pomaga Liczakom w rozwiqzywaniu 
ich zyciowych problemow. Wszystko 
odbywa si? na ekranie w postaci 
zabawnych. pelnych wdzi?ku 
animaeji. Jest to naprawd? kawal 
dobrej roboty. Komputer dose 
sympatyeznym glosem wyjasnia, co 
robic, by pomoc Liczakom, a zadania 
sq rozmaite. Czasem jest to obrona 
planety przez deszczem meteorytow, 

gdzie trzeba 
tadowac rakiety 
odpowiedniq 
ilodciq ladunkow 
wybuchowych, 
kiedy indziej 
znowu sadzi si? 
fasol? przy 
pomocy 
zabawnego 
kombajnu, 
nieraz zadanie 
polega na 
uporzqdkowaniu 
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Programy uzytkowe 

strz iezyka 
LangMaster Interactive English pack 

Rynek iplikacji edukacyjnycli w Police od 
jakiegoi czaso zaczyna byC traMowaiy 
Me peweznie co rynki zadiodnie, o 
ezyniwiadczyoliecnokllna naszym 
pyaliu wiela zlokalizawanycfi wersji 
prograndiw popularnych na catym 
iwiecie. Mjifgkizy chybi wybdp istnieje 
obeciie w dziedzinie naukl jyzykew, a 
zwtaszGza eegielskiego. Wiele z pakieiow 
lego type prezeotowaliiiny na lamacb 
CDA. Jednym z nioh jasl LangMaster 
Interactive English. 

Krzysztof Kaliszewski Piszemy o nim ponownie, 
bowiem obecnie program 
sprzedawany jest w 
zestawach obejmujqcych 
po pi?c plyt, gdzie w sktad 
kazdego pakietu wchodzq 

cztery plyty zawierajqce pelny zestaw 
cwiczen z danego poziomu oraz ptyta 
ze siownikiem Collins Cobuild 
Student's Dictionary. Programy te sq 
zintegrowane i przy zainstalowaniu 
siownika mozna ttumaczyc wszystkie 
wyrazy z cwiczen. Sq trzy poziomy: 
beginner, elementary i Intermediate. 
Kazdy z nich to, jakjuz napisatem, 

cztery plyty, przy czym kazda z nich 
jest zestawem cwiczen w formie 
ksiqzki opowiadajqcej jakqs historic 
Na bazie opowiadanego tekstu 
przeprowadzana jest nauka 
slownictwa i test, cwiczenia form 
gramatycznych oraz testy wymowy. 
Zapami?tywanie nowych slow odbywa 

si? przy pomocy metody re-wise, 
ktdra przypomina t? prezentowanq 
przez SuperMemo, choc nie do korica. 
Skutecznosc obu programow mogq 
sobie sami porownac uzytkownicy, 
LangMaster jednak wyroznia si? 

obfitosciq zawartego w zestawie 
materials Wezmy za przyklad poziom 
Beginner - mamy tu kolekcj? czterech 
kursow; Rich Man Poor Man, The 
Garden, Dangerous Journey oraz The 
Long Tunnel. Wszystko w jednym 
pudelku! 

Ogolnie sposob prezentacji wiedzy w 
pakiecie jest ciekawy. Ale czy 
rewelacyjny? - mogtbym dyskutowac, 
bowiem rownie dobre sq alternatywne 
systemy. Jednak generate 
LangMaster nie odstaje od innych 
produktow z tej dziedziny, ani „na 
minus", ani „na plus". Graficzna forma 
prezentacji wiedzy kieruje program 
raczej w stron? mtodszych 
uzytkownikow, jednak poj?cia, jakie 
przyswajamy w trakcie nauki nie sq 
dziecinne, wi?c mozna potraktowac 
ilustracje jako zach?t? dla mlodszych 

uzytkownikow, a starszym 

nie powinny one 
przeszkadzac. Byd moze 
ramolej? na starosc albo 

to nawyki programisty, dla 
ktorego najlepszym 
sposobem przedstawienia 
tresci jest tekst 
umieszczony wtabelach, 
kolumnach i akapitach, a 

jedyna dopuszczalna forma 
..prezentacji wizualnej" to 
wykres funkcji - ale 
osobiscie bardziej 

odpowiada 
mi wlasnie 
taka forma. 
Jednak 
zdaj? sobie 
spraw? z 
tego, ze 
wi?kszosc 
uzytkownikow sqdzi 
inaczej i to wlasnie do 
nich skierowany jest 
pakiet LangMaster. 
Dla uzytkownikow 
mojego pokroju, ktdrzy 

wolq czystq wiedz?, bez multimedialnej 
oprawy, SuperMemo Advanced 

pory si? zapoznalem, zaden nie 
wzbudzil we mnie zachwytu poza 
wspomnianym SuperMemo, jednak, 
jak wykazaiem wyzej, jest to troch? 
inna kategoria. Natomiast 
LangMaster zalicza si? do bardzo 
dobrych programow dla 
poczqtkujqcych, ale trudno mi okreslic 
jego pozycj? w tej grupie. Na jego 
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English wydaje si? bardziej 
interesujqcy - zresztq, jak sama nazwa 
wskazuje, przeznaczony on jest raczej 
dla zaawansowanych uzytkownikow. 
Stosujqc analogi? do naszej branzy: 
pierwszym z wymienionych 
programow powinny si? 
zainteresowac osoby zmagajqce si? ze 
skomplikowanymi plikami ..help" do 
kompilatorow (o mniej pomocnq 
..pornoc” naprawd? niekiedy trudno;-], 
natomiast pakiety LangMaster 
przydadzq si? graczom, ktdrzy majq 
trudnosci z tlangloj?zycznosciq" 
ulubionych gier. 

Ci?zko mi ostatecznie ocenic 
LangMastera. Sposrod programdw do 
nauki angielskiego, z ktbrymi do tej 

korzysc wplywa znaczqco nowa forma 
sprzedazy (kompletny kurs + slownik) 
i metoda re-wise, wi?c mozna go 
polecic. Ale do zachwytu brakuje 
istotnych wyroznikow ponad 
dokonania konkurencji, Zresztq 
czytelnicy b?dq mieli mozliwosc 

samodzielnego zapozpania si? z 
programem, bowiem na naszym CD 
umiescimy tuwaga!) PELNY kurs 
Dangerous Journey z poziomu 
beginner! 

Frcducent: 
Of LANG Gioup/OU 
Kwipusevy 

Wymagania: 
4SS'; StfB RAM.VGA, Win 
rm 

Dystrybutar: 
DO Komputuy 
id im) 360-BUSi 

Inte r n et: hiipVAww. epatiMn .3 c 
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Fnogramy uzytkowe 

ztowieczony komputer 
Talk to Me 

^kceptowalne przez Windows, a 
podl^aenie mikroforu do griaza 
''microphone in" na karcie mu2ycznej 
jest najbardziej skomplikowana 
czynnoScia, jaN przyjrfzis nam wykonad. 

Od strony audiowizualnej Talk to Me 
prezertuje sip bardzo przyzwoicie, Gtoa 
tektora jest wyrainy (chofi nie 

Oil cmn wuiaryzflwsfiia w iissiyra brain hemputfirow w\mm w miejsencn, §dzie 

wczesniel nln hyly one powsiechnie inane {np. w biuracti, urzedaelt, sktepach) wSrfiil 

uiylkownlkiw da sly zaetiserawac lontlnncje do paftioftmult tycti \imim I 

przypisywanla ini Indihich reakcji (yldwnia zloSliwosni I upon), klnra to tefidencja Jest 

calkawicle niaaliiszna, bawiem jedync, (pozawyaoce wyspecjillzowanypif dziodzinsml, 

tdzia uiywa tip zlozaiiycti pakieinw sisci leitriaewytb i penelycznych) objawy 

"aafliadzialoal intelipeiicfi' boinpnter more ZBprezenttWBli w grtelt. natomiasl rarfjwno 

system nparacpy, fak i hardy (mown wyjptki a? nlewielkiB) program uZylkowy robi 

wytpcznle to, co przewidzial jago twdrca. Sam, mimn ii wiom. la wins lory po siroiiin 

aolortw programn, fcterowaleai pod adposem boiaputera tie aadalp si; do druku, 

aczkotwiak bardzo barwae i eksprasyjae kamantarze po azyakaoia bomniithalu (w 

woinyai lliimacieniu): "Mid; skladaia iostrakcji wymaga zaaku' I ‘, a napatkano znak 

TJadaak mowienie do kopuiara whrsw pazaroia more hyc pezytaczaa f prude 

wszystkim saasowna, cn storajq si? iidowodnit auiorzy pragnanni Talk to Mb, kiory 

saw? pizwj wrgcz do toga naklaoia. Pisalismy juz a aim lakia rak team, uznalisniy 

jadnak za siosawna przpmuiad t? aplikac)? 
Krzysiek Kaliszewski Juz od jakiegos czasu wiele 

mowi siq o komputerowych 
technikach analizowania i 
rozpoznawania giosu. 
Powstajq pnototypy 
nakfadek, ktore pozwalajq na 
wydawanie gtosem komend 

systemowi operacyjnemu czy innym 
prognamom. W Talk to Me technologia 
ta uzyta zostala w innym celu. Jest to 
mianowicie program do nauki wymowy 
(do testowania otrzymalismy pakiety dla 
jqzykow angielskiego i francuskiego). 
Zanim jednak przystqpiq do 
szczegdlowego opisu kilka stow teorii. 
Dzwiqk jest falq o wykresie 
pitoksztattnym i tak tez reprezentowany 
jest w komputerze (format vaw, ktorego 
nazwa pochodzi od stowa vawe -fala], 
Stowa, ktore wypowiadamy do 

mikrofonu (nagrywajqc je na dysk za 
pomocq Rejestratora Dzwiqku) 
zapisywane sq dokladnie w taki sam 
sposob. Tak wiqc aby sprawdzic 
prawidtowosc wymowy, wystarczy 
porownac wykresy zapisu naszego i 
profesjonalnego lektora. Oczywiscie nie 
wystarczy tu proste porownanie, czy 
wykresy sq jednakowe czy nie, bowiem 
na roznicq wptywajq czynniki takie, jak 
brzmienie giosu, tempo wymowy itp. 
Dlatego tez analiza odbywa siq nie 
poprzez porownanie, a raczej 
znajdowanie podobiedstw miqdzy dwoma 
wykresami, czym zajmujq siq wtasnie 
ostawione sieci neuronowe. Mniejsza 
zresztq o szczegoly, bowiem jest to 
jedna z najbardziej skomplikowanych 
dziedzin informatyki. Pora przejsc do 
prezentacji programu, 

siq wylqcznie prawidtowej wymowy slow 
i fraz, ktorych znaczenie poznalismy za 
pomocq innych aplikacji lub 
"konwencjonalnej" nauki. Odbywa siq to 
na zasadzie zadawania przez komputer 
pytan, na ktore udzielamy slownej 
odpowiedzi (przez mikrofon). Nauka jest 
stopniowana poprzez regulacjq poziomu 
kwalifikacji odpowiedzi: na pierwszym - 
najnizszynri'komputer zaakceptuje 

J1L W 
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praktycznie kazdq odpowiedz zblizonq do 
wtadciwej - na wyzszych porownywanie 
naszych odpowiedzi z prawidlowq 
(nagranq przez lektora] jest juz duzo 
dokladniejsze. Poziom ten wybieramy juz 
podczas instalacji, ale nie ma siq czym 
przejmowad - w kazej chwili mozna go 
zmienic z poziomu programu. Zanim 
udzielimy odpowiedzi, mozemy postuchac 
prawidtowej formy wymowy, gdyz baza 
odpowiedzi dostqpna jest praktycznie z 
kazdego miejsca programu. Mimo 
wysokiej jakosci techniki rozpoznawania 
giosu radzitbym jednak oprocz 
prawidtowej wymowy odpowiedzi 
zachowywac tez tempo takie, jak lektor, 
jak rowniez postarac siq, by do 
mikrofonu naplywato jak najmniej 
dzwiqkow "zewnqtrznych" np. raczej 
niewskazane jest glosne puszczanie 
muzyki podczas pracy z programem. 
Wprawdzie program posiada mozliwosc 
korekcji szumdw, jednak nie jest on w 
stanie separowac wszystkiego. Od 
strony technicznej obsluga Talk to Me 
nie nastrqcza najmniejszych trudnosci. 
Obstuguje on wszystkie karty muzyczne 

doskonaly], a grafika wykonana 
estetycznie i po prostu przyjemna w 
odbiorze. Przy tym preferowanq 
rozdzielczosciq programu jest 800x600, 
co samo w sobie gwarantuje jakosc 
lepszq niz w wiqkszosci programow 
edukacyjnych. Dodatkiem do programu 
jest kilka rodzajow "gier" jqzykowych 
polegajqcych np. na kojarzeniu slow 
bqdqcych przeciwnieristwami, 
wstawiania wlasciwych slow w 
okreslonym miejscu zdania, ulozeniu 
zania z rozrzuconych wyrazow. Jest 
nawet popularny "Wisielec” (hangman]. 
W zasadzie od strony uzytkownika Talk 
to Me jest programem wyjqkowo 
prostym, bowiem naszym zadaniem jest 
tylko wybor lekcji z ktorych kazda 
odbywa siq na tyc,h samych zasadach, 
wiqc nie napotkamy roznorodnej 
rozbudowanej gamy opcji. Jednak nie sq 
one do niczego potrzebne, gdyz program 
spelnia swoje zadanie nauki wymowy 
doskonale w takiej formie, w jakiej jest i 
zadna innowacja by mu nie pomogla. 

Talk to Me jest doskonalym dodatkiem 
do kazdego programu sfuzqcemu nauce 
jqzyka, jak tez w formie samodzielnej dla 
kogos kto - jak ja doskonale rozumie 
pisany tekst, ale z wymowq ma 
trudnosci. Warto wiqc polecic go 
kazdemu, kto ma problemy z wymowq 
tym bardziej, ze uczqc siq jej 
samodzielnie w domowym zaciszu, nie 
narazi siq na osmieszenie pierwszymi 
probami, ktore np. w moim przypadku 
wyszly wyjqtkowo zalosnie, Krotko 
mowiqc jest to kawal dobrej roboty. 

1 
Producent: 
Auralog 

Wymagania: 
486 DX, 8 MB RAM, CD- 
ROM, SVGA, Win 3,1/95 

Dystrybutnr: 
AVAX 

6171476 

Internet: htipy/aurarog.com 
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iat reniferow 
CD - Romuald 

W morzu lulurystycznych ftajek dla dzieci 

po brzegi zapetnionych efehlownymi 

nawalanhami w kosmosie, aa ziemi badz 

w przydpoznym, rysaatoysii bai'ze, 

pzadko kiedy pslrykajac bezladaie pilolem 

Ma sip na „podzynek", lilory zamiast 

wspomnianych namiasiek labalarnycb 

filmow sensacyjnych oferuje 

jrawdziwy" bajkowy dwiat Teiewizja 

publiczna w tei dziedzinie ipzyma sip 

jeszcze niezle, o czyni dwiadczy 

chociazby niedawno rozwipny plehiscyi 

na dobranockp wszeci/ czasdw. Wiadomo 

bylo od poczptku, izbezwzglpduna 

wynik, czylizwycipski jpedukt", 

bputalnosci paczejsiptamnie dosznka 

nawetnajbapdziejdOGiekliwycenzop. 

Agnieszka Siejka Jakis czas temu, podczas 
jednego z 
bezsensowniejszych 
posiedzeri przed srebrnym 
ekranem, wykonuj?c ci?zk? 
i wyt?zon? prac? palcami 

(umysl pozostawat w stanie btogiego 
spoczynku] doskonale zorientowanymi 

w rozmieszczeniu klawiszy na pilocie, 
trafilam na kreskowk? o reniferze 
Romualdzie. Na moment zatrzymalam 
swoj wzrok sledz?c animacje 
bohaterow i nawet wyt?zylam nieco 

sw? uwag?. Przyci?gn?l mnie 
calkowity brak jakichkolwiek oznak 
demoralizowania mlodych, 
bezbronnych pociech. Moje 
zainteresowanie okazalo si? bardzo 
krotkotrwale i uwalniaj?c palce od 
chwilowego nierdbstwa wrdcilam do 
podrozy po kanalach telewizyjnych. 
Calkowicie zapomnialabym o tymze 
mato istotnym wydarzeniu, gdyby nie 
fakt, iz wlasnie przypadla mi do oceny 
ptytka o znajomo brzmi?cym tytule: 
CD-Romuald, Patrz?c na opakowanie 

'me pomylifam si? - produkt znajduje 
si? w Scislym zwi?zku ze wspomnian? 
bajkq o reniferze. 

Pocz?tek byl jak najbardziej tradycyjny; 
krotka animacja jakby zywcem wyci?ta 
z telewizyjnego odpowiednika, znajome 

High Score czy tez nie zostates 

uwzgl?dniony w podsumowaniu 
rankingow. Nawet wybor, na pocz?tku, 
poziomu trudnosci jest traktowane w 
tym przypadku raczej jako ozdobnik niz 
dziatanie wywieraj?ce jakikolwiek 
odczuwalny w grze skutek. W takim 
swietle wysilki gracza trac? jakikolwiek 

postacie z bajki oraz gtowny bohater, 

ktorego od razu bylam w stanie 
odroznic od chmary jemu podobnych 

reniferow. Bylam pewna, ze ze 
wzgl?du na odbiorcow produktu nie 
b?dzie trudne przejscie przez 
ewentualne etapy czy gry, ale rychlo 
si? okazalo, ze zdziebko min?tam si? z 
prawd?. Gdy stwierdzitam, ze juz mam 
dose i pora na skrobni?cie paru zdari 
na temat komputerowego Romualda, 
po glowie kolatalo mi si? tylko jedno 
pytanie: o co w ogole tutaj chodzi? 
Zabawa ogranicza si? do tazenia po 
bajkowym miasteezku renifera, 
zapelnionego jego rodzink? oraz 
przyjaciolmi, i grania w przerdznego 
rodzaju - gtownie zr?cznosciowe - gry. 

Odbywa si? to w ten sposob, ze 
klikaj?c na wybrane miejsce na mapie 
miasteezka - moze to bye dom 
Romualda, szkola b?dz galeria - 
automatyezme zostajemy przeniesieni 

w wybrane miejsce, gdzie ponownie 

kfikaj?c na aktywny element 
rozpoczynemy jedn? z wielu zabaw. 
Przyznam, ze s? one wykon&ne caikiem 
inteligentnie i crekawie, chad po 

pewnym czasie mozna odezud male 
znuzenie. To, co wlasnie napisalam 
moze si? wydawad nieco zawile, ale 
zaraz wyjasni? w czym rzecz. 

Nie ma absolutnie zadnego znaezenia, 
od ktdrej Iqkocji zaezniemy si? bawid, 
kolejnosd calkowicie dowolna i 

przypadkowa, co mozna baz pf oblemu 
zaakcspfcowad, W moich oczach cech? 
dyskwa!ifikuj?c? zabaw? byl calkowity 

brsk wplywu osi?ganych wynikdw ns 
dalszy przebisg rozrywkL Niewazne* 

czy udafo ci si? wpisaft na szczyt listy 

sens; gdyby chociazby po wygraniu 
danej rozgrywki kolejno zacz?ly bye 
dost?pne inne zabawy czy tajemne 

lokaeje, alemie! 
.-A £ 

Autorzy chjfoa bl^dnie przyj^l® 
pewnik, iz gra oparta na popularnej 
bajee gwarantuje bezwarunkowy 
sukces. Na pocz?tku produkt moze si? 
wydawac naprawd? rewelacyjny: mila 

dla oka grafjka, oprawa muzyezna. 
rowniez nie;budz?ca wi?kszych 
sprzeciwo#Joczywiscie sam Romuald, 

rokuj? nadziej? na dobrq zabaw?. 
Niestety radosc konezy si? w 
momencie, gdy uzytkownik uswiadamia 
sobie, izwlasciwie to „zaliczanie" 
kolejnych gier - zreszt? wszystkie s? 
dost?pne juz na samym pocz?tku - z 
najwyzszym wynikiem jest pozbawione 
sensu i nie warte jakiegokolwiek 
wysitku. Co to za przyjemnosc, gdy w 
przypadku zwyci?stwa nie ma dladu po 

chociazby najkrotszej animaeji, ktora 
stanowilaby lekki ..dopalacz" 
zmuszaj?cy do osi?gania coraz 

lepszyeh wynikow w kolejnych 
zabawach? W takim wypadku nieraz 

nawet tylko w celu zaspokojenia 

Programy uzytkowe 

czystej, ludzkiej ciekawosci mozna 
byloby si? wysilac, aby zobaezye, co 
zaserwuje nam program, gdy 
osi?gniemy najwyzszy rezultat w 
rzucaniu np. ciasteczkami na kolki. 
Tego tutaj niestety nie doswiadezymy, 

Pozornie catosc wygl?da obiecuj?co, 
nawet pierwsze momenty z grami s? 
bardzo mite i mog? przysporzyc wiele 
radosci i dobrej zabawy. Ale jak si? 
okazuje, caikiem dobry pomysl zostal 
pogrzebany wskutek wspomnianych 
wyzej warunkow, w jakich prowadzona 

jest rozgrywka. Gdybym miala 
mozliwosc wprowadzenia w produkeie, 
przed jego wypuszczeniem na rynek, 
jakichkolwiek zmian, nie ingerowalabym 
w muzyk?, grafik? oraz w charakter 
gier. Natomiast dalabym pot?znego 
kopa pomyslodawcom istoty zabawy, 
ktorych praca ograniezyta si? jedynie 
do stworzenia miasteezka z postaciami 
z bajki, umieszczenia w nim kilku 
lokaeji, kttire kryj? w sobie garsb 
inteligentnych zabaw. Kazda z nich 

konezy si? wpisaniem na 
tablic? wynikow i mozna 
zaczynac wszystko od 
po'czqtku b?dz odwiedzic 
inn? lokacj?, by w niej 
rowniez po skoriczeniu 
zabawy tw ktor? mozna 
grac, azdo osi?gni?cia 
pdznej starosci) ponownie 
zawitac na High Score, 
zostawib swoj slad i 
podgzac dalej t? sam? i 
niezmienn? sciezk?. 

Drodzy rodzice, jesli przypadkiem 
pociecha wasza swego czasu pilnie 
sledzila przygody Romualda i na widok 
jego wdzi?cznej postaci umieszczonej 
na plytee CD stanowczym glosem 
zaz?dala, aby rychlo plytka z polki 
sklepowej znalazla si? w tatusiowym 
czytniku, postarajeie si? delikatnie 
wyperswadowac ten pomysl i to nie 
tylko ze wzgl?du na jego ewentualny 
ci?zar dla rodzinnego budzetu. Ale jesli 
si? nie uda, miejeie tylko nadziej?, ze 
maluchowi dost?pne gry w zupelnosci 

wystarez? i nie b?dzie mial zbyt 
wygdrowanych wymagan. Np. nie 
b?dzie za bardzo liezyl na rozne 
animowane wstawki czy tez inne 
atrakcje, ktore przewaznie juz na stale 
zadomowily si? w dzieci?cych 
produktach. Jednoczednie pami?tajcie, 
ze nadzieja jest matk?... no tych, 
zreszt? sami wieciekogo. _ 

-y - Producent: 
Atlica Interactive Ltd q-ACW 

Wymagania: Dystrybutar: 
Penlium. 16^B flAM, 
Win95 

Attica Interactive . 

Internet: httpv/www aiuca g 

l\l ¥= 
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HUU8UI Descent, czylliPrzestrzefl 
•GREMLIN ROZSTAJE Slf Z 

FUNSOFTEM 

Niemiecka firma Funsoft zawiedziGna skromnymi 

udzialami w pokaznych zyskach osiqgni?tych w 

zeszlym roku przez potentata brytyjskiego, 

Gremlina, postanowila odsprzedac swoje akcje 

Ch?tni znalezli si? bardzo szybko, jednak ostateczne 

razstrzygni?cia w Gremlinie zapadng dopiero po 

sprzedaniu nast?pnych trzech gier Funsoftu 

•TAKE 2 NA ZAKUPACH 

Sila nabywcza Take 2 kolejny raz zostata 

udowodniona w dose spektakularny sposob. 

Weteran rynku gier, Spidersoft, stal si? ostatnio 

nowym nabytkiem tej firmy (wczesniejszy zakup to 

BMG Interactive) Take 2 zamierza wykorzystac 

Spidersofta do produkcji czterech nowych gier nai* 

Game Boya 

•WlfCEJ FLAGPOINTA 

ABC Data/CHS Polska podpisala nowy kontrakt 

dystrybucyjny z firm? Flagpoint Poczgtkowo 

zaowocuje to rozszerzeniem oferty ABC Data/CHS 

Polska o podstawowe modele plyt glownych, kart 

graficznych oraz dzwi?kowych z oferty Flagpointa. 

• NAJMIODSZY Z INTELA 

Intel oglosil narodziny dwoch najszybszych 

czlonkbw rodziny Pentium II Tym razem 

cz?stotliwosc si?gn?la poziomu 350 i 400 MHz. 

Do tego do sprzedazy trafily duzo tansze wersje 

procesora zwanego Celeron Specjalisci z branzy 

twierdzq, ze Celeron 266 to po prostu Pentium II 

tylko bez wtornego cache'a Jesli wierzyc Intelowi, 

jego nowe dzieci - Pentium II 350 i 400 sg o 20% 

szybsze od dotychczas najszybszego procesora PH 

333 Testy zdajq si? temu przeczyc, ale tak 

naprawd? mozna si? o tym przekonac w sytuacji 

intensywnej eksplaatacji na komputerze graeza 

Jesli planujecie usprawnienie Waszych maszyn, 

moze juz czas spojrzec przychylniej na tansze Pll? 

• KOLEJNA WOJNA W GWIAZDACH? 

Pewnie nie zabrzmi to zbyt zaskakujqco, ale w stajni 

LucasArts wlasnie przygotowuje si? nast?pny tytul 

z oslawionej serii gier bazujgcych na pomysle 

filmowym Gearge’a Lucasa B?dzie to kolejna 

strategia w czasie rzeczywistym, do tego podobna 

troch? w zalDzeniach do Rebellion Zanosi si? wi?c 

na prawdziwy hit, a na imi? mu b?dzie Star Wars: 

Force Commander. Czego trzeba b?dzie bronic tym 

razem? To zalezy - jesli wybierzemy stron? 

Rebeliantow, przyjdzie nam dgzyc do ostateeznego 

zniesienia ucisku Imperium Jednak najwazniejsza 

b?dzie intensywna walka naziemna i to w 

rozmaitych sceneriach: w lesie Yavin 4, na pustyni 

Tatooine, na biegunie polarnym, w nowym swiecie 

Coruscant i w wielu innych lokaejach B?dziemy 

budowac bazy, przejmowac budynki i jednostki 

przeciwnika. likwidowac wrogie oddzialy i stosowac 

wi?kszosc znanych chwytow strategicznych 

Podobno w grze spotkamy ponad setk? rdznych 

postaci, jednostek i pojazddw znanych z 

Gwiezdnych Wojen [do tego czolgi, wyrzutnie rakiet 

oraz pojazdy transportowe na okras?) Jesli jeszcze 

ta wiadomosc nie zrobila na Was wrazenia, to 

dodam, ze Force Commander wykorzysta 

najnowsze osiggni?cia technologiczne 3D [rrmzemy 

zyli wlasnie to, czego 
brak byto grajqcym w 

iej. Tak tak, 
ppzeczucie Was nie myli: otow 
sloozniach Volition-czgOci Pa¬ 
rallax - powoli nabiera ksztal- 
tfiw godny nastapea tej niezwy- 
kle popularnej - chociazby dzigki 
naprawdp efektownemu multi 
playerowi - giery: Descent: Fre- 
espace - The Great War! Piloci 
wszyslkich krajow, radujciG si?, 
albowiam chwila, gdydane nam 
bgdzie zasigsc w zupetnie no- 
wym i co wiycej - catkowicie nie- 
lypnwym kokpibie jest juz bliska! 

Gem.ini 

Istnq kwintesencj? zalozen gie¬ 
ry jest sam jej... tytut! De¬ 
scent: Freespace - The Great 
War oznaeza bowiem, mniej 
wi?cej tyle, co: "Wolna Prze- 
strzeri - Wielka Wojna". I rze- 
czywiscie - co z uwagi na ogoln? 

tendencj? twdreow do maksy- 
malnego udziwniania tytulow 
moze wydawac si? nieco oso- 
bliwe - jest on w petni adekwat- 
ny do tego, co rozgrywa si? na 
ekranie: w tym przypadku ist- 
nieje tak przestrzen, jak i woj¬ 
na... 

Przestrzen to nieograniezony 
niezym ogrom kosmosu. Prze¬ 
strzen to rowniez petna swobo- 
da ruchu. Niestety ta ostatnia 
wi?ze si? z ryzykiem zaslepienia 
wolnosci?, a wynikajqcy z obu 
powyzszyeh slepy p?d - z ewen- 
tualnosci? zetkni?cia si? z 
czyms Club kirns], z czym (lub 
kirn) nie warto si? stykac. Ten 
prosty schemat potwierdzif si? 
w pelni i tym razem. Efekt w 
poastaci wojny jest tego najlep- 
szym dowodem. To wszystko 

trptowi. Wrog znany to pol 
wroga; wrog nieznany to wro- 
ga poltora... 
I w ten oto sposob, szkicowo, 
przedstawiaj? si? zarysy kon- 
fliktu, w jakim przyszlo [przyj¬ 
dzie] nam sprawdzic swoje bo- 
jowe umiej?tnosci. 

Calosc ma bye czyms na pogra- 
niczu Wing Commander Pro¬ 
phecy oraz X-Wing vs. TIE Fi¬ 
ghter, przy czym - naturalnie 
i... standardowo dla wszelakie- 
go rodzaju zapowiedzi - maj? 
zostac poprawione usterki 
“rodzicow chrzestnych". Inny- 
mi slowy: w gierze uchwycone 
b?d? ich najlepsze elementy. 
Jednak - nie tylko. Autorzy 
Descent postanowili sobie bo- 
wierrv by ich dziecko stalo si? 

jednak to nic w porownaniu z 
faktem dolqczenia do "gierwo- 
jennych" trzeciej z ras (i dru- 
giej obcej - pierwsza bowiem 
to... my!], ktdrej poziom cywi- 
lizacyjny oraz niewyobrazalna 
pot?ga broni pozwolily bardzo 
szybko uzyskac przewag? nad 
dwiema poprzednimi. Te zas, w 
obliczu coraz wyrazniej rysuj?- 
cej si? wlasnej zagtady, posta- 
nowily pojsc po rozum do gto- 
wy, i - jako ze juz si? nieco "zna- 
ly" - sprzymierzyc przeciw na- 

• * •4 

czyms wi?cej niz tylko “gene- 
tyeznym dzieckiem1' Tych Wiel- 
kich. Jednym ze sposobow 
osi?gni?cia tego celu ma bye 
niesamowita oprawa graficz- 
na. Nie sugerucie si? tym, co 
widac na screenach - to jedy- 
nie swoista “beta-wersja” 
ostateeznego efektu. Koricowy 
efekt ma bye znaeznie lepszej 
jakosci! Oczywiscie przewidzia- 
no rdwniez obslug? 3Dfx, D3D 
czy wymystow technologii 
MMX i AGP 

Grafika to jednak nie wszyst¬ 
ko, czym zaskoczyd ma De¬ 
scent: Freespace... tech, te 
niesamowicie szczegotowe, do- 
chodzqce do dtugosci 3 km po¬ 
jazdy Obcych.J. Polow? pod- 
stawy doskonaiej rozrywki sta- 

Numer 06/90 
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nowid ma rewelacyjny "one- 
player", drug? zas - nie mniej 
wazn? - obsfugujqcy zarazem 
do 1G giercujqcych - multiplay¬ 
er. Ten pierwszy to 50 kampa- 
nii (przy czym graez w czasie 

swej kariery "zwiedzi" jedynie 
okolo polowy z nich... Ot, takie 
male "nieliniowosci". Co wi?cej: 
wytyezne tych misji nie b?d? 
sprawq ostateczn? i nie- 
zmienn? - jezeli w jednej z nich 
nie wykonamy misji drugoplano- 
wej, jak? jest - przykfadowo - 
zniszczenie kr?zownika - kr?- 
zownik ten b?dzie usilnie prze- 
szkadzac nam w dalszych epi- 
zodachl]. Drugi natomiastto 5 
mini-kampanii po 3 do 5 misji, 
w ktorych mozliwe b?dzie kon- 
taktowanie si? z innymi graeza- 
mi (takze glosowe, za pomoc? 
nagranych wczesniej i przesla- 
nych wszystkim innym graj?- 
cym plikow wave] oraz - jak nie- 
trudno si? domyslic - probowa- 
nie dowodzenia nimi. Oprocz 
tego1 statystyki, odznaczenia i 
tak'dalej, i tak dalej... 

Na co zatem czekamy? Na na- 
st?pc? Descenta, ktory stano- 
wtc ma "genetyeznego potom- 
ka" Wing Commander Prophe¬ 
cy oraz X-Wing vs. TIE Fighter; 
a ta niesamowicie obiecujgca 
calosc grafieznie z kolei utrzy- 
mana ma bye w stylu I-War. 
Niestety - obawiam si? jedne- 
go - otoz jak uezy doswiadeze- 
nie - koktajle bywaj? niestraw- 
ne... Miejmy nadziej? jednak, ze 
ludzie z Volition okaz? na tyle 
zdolnymi “barmanami", ze ich 
nowe dzielko okaze si? zupetnie 
zjadliwe. Wi?cej nawet: zupel- 
nie smaezne, A zreszt?, co mi 
tarn - cudownie wspaniale - 
przeciez tylko taki poziom gier 
nas interesuje, czyz nie? 

Descent: Freespace 
The Great War Volition 
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Mieiska zadyma Firms Microsoft znana do 
tycticzas z gier strafe- 
gicznych,jak chociazby 
Close Combat czy Age of 

Empires, w oajblizszyiii czasie 
zafunduje graczom strzelankQ w 
siylu G-Police, z elementami real¬ 
time strategy (albo jak ktowoli 
- adwrotnie). 

~ ELD 

Jfist rok 2D17. Nalez? do or- 
ganizacji Resistance, ktora zo- 
stala uwiklana w bezlitosng 
wojn?. Gala sytuacja jest zakr?- 
cona jak szpak w czeredniach 
[juz widz? protesty zapalonyih 
dzialkowcow i ogrodnikdw).' W 
konflikcie bierze udziat az pi?c 
stron, w tym dwie pozaziem- 
skie: Mykonians i Sulgogars. 
Strong ludzkg reprezentujg 

d? pot^znq broni^ i sq liczni jak 
mrowki. Towarzyszyd ma mi 
zespol najlepszych hackerow i 
inzynierdw, a jezeli nasza dy- 
wersja si? nie powiedzie, na- 
szych ludzi spotka pewna 
smierc. Przyszlosc ludzkiej cy- 
wilizacji zalezy od moich zdolno- 
dci i sprytu... 

Druga z ras pozaziemskich jest 
bardziej ambitna [od Myko- 
nians]. Ma zamiar wybic i nas, 
i Mykonians. Sulgogars bazujg 
na genetycznych manipulacjach 
i teoretycznie potrafig stwo- 
rzyc bron silniejszg od naszej. 
Niestety, nasza Resistance 
musi walczyc z najezdzcami 
osamotniona. Pozostale dwie 
ziemskie frakcje rowniez wystg- 
pity przeciwko nam! Obarczajg 
mnie i moich ludzi za degrada- 
cj? i upadek planety. Co za na- 
rod... Szczegolnie agresywni sg 
Ghorkovs. Bardzo fanatyczni i 
agresywni, przechwalajgsi?, ze 

frakcje: Ghorkovs, Teakast i 
"rnoja", czyli Resistance. Naj- 
grozniejszymi przeciwnikami sg 
Mykonians. Zalezy im tylko na 
jednym - eksterminacji gatun- 
ku ludzkiego i samodzielnym 
panowaniu na planecie. Energi? 
do swoich niecnych czynow 
czerpig z wn?trza planety. Uzy- 
wajg do tego "Parasite Machi¬ 
ne" (czyli dokladnie: Pasozytni- 
czej Maszyny]. Wtasnie na t? 
maszyn? mam poprowadzic 
wkrdtce atak. Nie b?dzie to 
tatwe, zwazywszy na to, ze 
Mykonians dysponujg napraw- 

ich bron technologicznie do- 
rownuje naszej tcatkiem jak kie- 
dys Rosjanie). Ghorkovs niena- 
widzg Resistance bardziej na- 
wet niz zdradzieckich Myko¬ 
nians. Ostatnig strong konflik- 
tu sg Teakast. Najmniej agre¬ 

sywni, sg wierni starym trady- 
cjom i gardzg nowoczesng 
technologig (przekladajgc to na 
polski - sg zacofani). Mimo tego 
posiadajg troch? zawansowa- 
nej broni - wystarczajgco duzo 
by czuc przed nimi respekt. Jak 

widac, konserwatyzm, szacu- 
nek dla tradycji itp. wcale nie 
wykluczajg dysponowania naj- 
nowszymi systemami uzbroje- 
nia. To chyba wszystko, co 
chcialem Ci przekazac. Musz? 
juz isc, niedtugo akcja! 

towad dopiero Internet. Kon- 
trolowac b?dzie mozna 15 ma- 
szyn, a nasz wrog b?dzie dys- 
ponowat 50 rodzajami pojaz- 
dow. Na prawdziwg rewelacj? 

Microsoft zapowiada Urban 
Assault jako real-time strate¬ 
gy z elementami 3D action. Jak 
zwykle w takich przypadkach, 
mamy ujrzec niespotykane i 
nowatorskie efekty graficzne. 
Chociaz jak dla mnie na pierw- 
szych screenach wyglgda go- 
rzej niz G-Police. Ale jak jest 
naprawd?, okaze si?, kiedy gra 
trafi na polki sklepowe. Lecz 
skoro juz porownujemy UA do 
tamtej produkcji, to wydaje mi 
si?, ze Urban Assault jest bar¬ 
dziej skomplikowany - takze 
jako symulator lotu (i jazdy), a 
jednoczesnie b?dzie to mocno 
dynamiczna lupanina. Brzmi za- 
ch?cajgco! Mocno zach?cajgco! 
Tym bardziej, ze nawalanka ma 
miec odpowiednio pos?pny kli- 
mat... Urban Assault ma (tra- 
dycyjnie juz) korzystac z 3Dfx 
[nie wiemy czy da si? gr? uru- 
chomic na "golym" komputerze 
- ale jesli ma wyglgdac wtedy 
jak "nieakcelerowane" G-Poli- 
ce, to moze lepiej, by nie bylo 
takiej mozliwosci?). Wybuchy 
wyglgdajg diablo efektownie, 
gdyby tylko dopracowano wy- 
glgd budynkow i pojaz- 
dow, mogloby bye 
naprawd? cieka- 
wie. Cool wyglg¬ 
da takze niebo-jak 
porzgdne bitmapy lub 
jpegi. Dla pojedynezego 
graeza przygotowano 
ponad trzydziesci 
misji, ale podobno 
naprawd? wy- 
miatajgcgza- 
baw? nr 
gwaran- 

zapowiada si? Al komputera. (0 
tym takze slyszelismy juz tysige 
razy, wi?c radz? zachowac roz- 
sgdny dystans do takich okre- 
sleri). Ale poki co, beta-teste- 
rzy emokajg z zachwytem nad 
Al komputera, wi?cmoze nie 
skonezy si? tylko na przechwal- 
kach? 

Summa summarum zapowiada 
si? niezla, dynamiczna gierka. 
Ciekawi mnie tylko, jak uda si? 
twdrcom powigzac real-time 
strategy z 3D action? Gracze 
oczekujg na jakies nowatorskie 
rozwigzania... Autorzy to nie 
nowiejusze, wi?c jest realna 
szansa na hit! Poczekajmy tyl¬ 
ko te kilka tygodni lub miesip- 
cy... 

Urban Assault 
Microsoft 

Humer DG/9B 
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Znowu ten Reckoning 
If 
HPi 
111 dalku do Quake II po- 

I mma na nasze lamy 

niczym bumerang. Poczptkowo 

walismy o tym, ze cos w style 

wlasnie olicjalnego dodalku 

(wprosl dla id, lamane przez 

Activision) "robi sip" w wansz- 

tatach Xatrix. Jednah juz w mie- 

sipc pozniej - nie da sip ukryc - 

mocnooszolomieniliczbpnaply- 

wajpcycb do nas, "temaiycz- 

nych" inlormacji dementowali- 

smy te pogtosh", twiendzqc, ze 

The Reckoning ze swielnie za- 

powiadajpgo sip dodalku prze- 

rodzil sipw... oslawionego Qu¬ 

ake III! 

Gem.ini 

W koncu jednak nadszedl czas 
na probe sprosto- 
wania tych, jakby nie 
bylo sprzecznych ze 
sobq informacji. 
Otoz The Reckoning 
jest juz "nawydaniu" 
(bye moze w chwili, 
gdy bqdziecie czytac 
te sfowa bqdziejuz w 
sklepach...] i to w takiej wfa- 
snie formie, o jakiej informowa- 
lismy na poczqtku. Czy 
li: wlasnie dodatku! 
Hm. Dodatku? 

To zbyt malo: 
Xatrix bowiem 
wyszfo daleko 
poza grani- 
ce, w jakich 
zwyklo siq 
p o j m owa c 
programy grupy 
"add-on11. Recko¬ 
ning to bowiem 
niemaize pefna 
gra, przy czym 
sfowko "niemai¬ 
ze" padatylkozjed 
nego powodu: wyma- 
gane jest posiadanie 
kopii Quake II. Po 
zostale kompo- 

nenty skfadowe odpowiadajq 
juz produktom w pelni samo- 
dzielnym. I w tym wypadku 

broni (smiercionosne Phalanx 
Particle Cannon, ktore emituje 
dwa osmiokqtne pociski akce- 

wiqkszosc najwczesniej ujaw- 
nionych informacji raezej odpo- 
wiada rzeczywistosci. Takwi^c 
rzez bqdzie toczyc si? w kolej- 
nym miescie Obcych i w ksi?- 
zycowej ukrytej bazie, na az 15 
nowych poziomach... I - jakza- 
rzekajq siq tworcy - nie bqdq to 
jedynie kopie oryginalnych wy- 
strojow baz Stroggo; wystroj 
miejsc akcji spoczywac bedzie 
glownie na industrialnych, futu- 
rystycznych landscapach, ale i 
zdarzq siq etapy przeniesione w 
Joardziej naturalny krajobraz: 

lerowanej magnezji; niesamo- 
wita putapka energetyezna 
chwytajqca wszystkich wro- 
gow'w okreslonym promieniu i 
przerabiajqca ich w... kostki 
energetyezne dla grajqcych; 
oraz Ion Ripper pokrywajqcy 
wszystko istnym deszczem kie- 

rowanych bumerangdw...]. 
Nie dosyc jednak na tym! Z tego 
co wiadomo majq bye rowniez i 
inne atrakcje: ot, co powiecie 
na energetyeznq tarezq, jakq 
zastaniajq sie (niebywale 
zresztq skuteeznie] wrogowie 
albo na mozliwosc skompleto- 
wania istnego komanda z czte- 
rech marines? Albo tez dodat- 
kowe mapy deathmatchowe, 
nie wspominajqc juz o... STOP! 
Bez przesady; nie wszystko 
naraz! Tym bardziej, ze do kwe- 
stii The Reckoning prawdopo- 
dobnie jeszcze na lamach CD 
Action powrocimy. 

...A jak na razie, ja (gdyz nie 
wiem, czy w momencie lektury 
tego tekstu nie b^dzie on juz 
przypadkiem rzeczywistosciq) 
czekam! Z catq bowiem pewno- 
sciq jest na co! Wy natomiast 
obejrzyjcie filmik na plytee CD- 
Action... 

Quake 2: Reconing 
Id Software/Activision 

malownicze kaniony i inne 
akweny wodne... Akcja ujmo- 
wana sama w sobie (czytaj; 
mldcka) rowniez ma przybrad 

szybkosci i ciq- 
zarze gatunko- 

wym! A to za 
sprawq no¬ 
wych "potwo- 
rzyehow” (bly- 

skawiezne i 
smiercionosne, 

rowniez za sprawq 
kwasu spefniajqcego u 
nich funkcje krwi, Gek- 
ki i zabawne, bo "pod- 

noszqcenanogi" po- 
konanych juz 

Stroggow Repa¬ 
ir Boty] oraz 

nowej abso- 
lutnie wy- 
miatajqcej 

Wiecej krwi! 
lucii ze stacjl Mono- 

llilb, puprzez ET line 

psetive, Przemoe, 

2to, Knew i Akop, do 

slacji Ekstaza, wyruszyz pero- 

nu 6 torn 66 w okalicach hotlca 

poku 1908. Podnbznych, ktdrzy 

zamierzaja wsigSC do ekspre- 

aa Blood 2, prosloiy o przypip- 

cia aig do foteli. Wratllwszych 

proaimy o przygolowonie lope- 

bek na wypadek niedyapozycji 

zolpdkowej, zas uczulouycb na 

czerwien proai sip o zakupie- 

nieczaroych okularbw.Wcza- 

aie podpozy oferujemy liezne 

atrakcje, w tym kontakt z eie- 

kawyioiprzedslawieielaniiistot, 

ktdre dotpd niogly si? Warn tyl- 

ko przysnic w najgorszych aen- 

nych koaznarach. Koszty po- 

grzebu lob pobytn w doom bez 

klomekwliczone sow coop ii- 

letu! Proazp ppzygotowafi sig do 

nieziemskiego odjazdu! 

Peter Pan 
m 

Takjest - oezy Was nie mylq! 
Blood 2, sequel jednej z bardziej 
kultowych - i nie ukrywajmy - 

krwistych i "klimatyczniej- 
szyeh" strzelanin FPP ostatnich 
(at, szykuje si^ do szarzy na 

komputery graezy. Caleb; ten, 
ktory poyvrocit ze swiata zmar- 
lych, nadchodzi! I to nie sam! 

Tym razem graez b^dzie mial do 
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wyboru az 4 postacie. Oprocz 
Caleba w rzezi udzial wezrnq 
dwie panienki. Bf^kitnokrwista, 
piqkna i pochodzqca z angiel- 
skiej arystokracji, Ophelia oraz 
Gabriella - corka murzynskiej 
[haitanskiej] niewolnicy, obe- 
znana z czarami voodoo, stanq 
murem za Calebem, a jesli tego 
bpdzie malo, by pokonac sily zla, 
mozecie do druzyny dofqc^yc 
Ishmaela, dla ktorego cz'anna 
magia nie ma zadnej tajemnicy. 
Naturalnie, podobniejak Caleb, 
cala trojka rowniez zmartwych- 
wstala... (Rzecz jasna, w wer- 
sji dla single-gracza bqdziecie 
musieli na poczgtku gry doko- 
nac wyboru postaci, ktorq za- 
mierzacie stenowac; reszta co 
najwyzej od czasu do czasu po- 
sfuzy Warn dobrq radq.) I znow 
trzeba bpdzie przeciwstawiac 
sip Cabalowi (powraca, dran, w 
17-tym wcieleniu) i jego obrzy- 
dliwym slugusom... bo Zlo nigdy 
nie umiera. 

Do przejscia jest okolo 30 mniej 
lub bardziej cmentarnych eta- 
pow, przy czym ich struktura 
przypomina nieco Quake'a 2. 
Co oznacza, ze nie bpdzie to 
prosta i linearna wycieczka le- 
vel-po-levelu. Po pierwsze, bp- 
dzie mozna powrocic na juz "od- 
fajkowane" poziomy, po drugie 
- kolejnosc zwiedzania etapow 
nie jest z gory ustalona przez 
scenarzystow. Dodajmy do 
tego specjalne sub-misje w ob- 
rpbie niektorych poziomow, 
tryb “bloodbath" [czyli "krwa- 
wa laznia" - 8 leveli, ktore do 
mdlosci doprowadzq nawet wy- 
glodniatego wampira; zatariczy- 
cie tarn prawdziwy dance ma¬ 
cabre z kostuchq!) oraz znacz- 
nie podrasowany i rozbudowa- 
ny tryb deathmatchowania (do 
32 graczy naraz], wspierany 
przez wymiatajqco realistyczny 
i przenikajqcy do szpiku kosci 
dzwipk - a da to Warn prawdzi- 
wego kopa w bebechy. (Zasto- 

sowano ponoc jakies specjalne 
patenty, by uzyskac niespoty- 
kanq do tej pory gfpbip i prze- 

strzennosc efektow dzwipko- 
wych; podobno gracz z za- 
mkniptymi oczyma bpdzie w 
stanie precyzyjnie okreslic kie- 

runek i odleglosc, z jakiej nad- 
chodzi wrdg!]. 
Juz swpdzq palce, juz w oczach 
robi sip czerwono, juz by sip 
chcialo kropnqc kogos z 30 ro- 
dzajow broni palnej, bialej i 
magicznej... (W tym z takich 
ciekawostek jak Dekapitatora, 
czyli Scipcioglowa.) Wroga bp- 

dzie mozna usmazyc, zastrze- 
lic, rozerwac, posiekac, udusic, 
porazic prqdem - wszystkie 
mozliwe sposoby usmiercania, 
jakie dotqd wylpgty sip w gto- 
wach najbardziej zboczonych 
psycholi, znajdq sip w Blood 2. 
Mipcha armatniego, nawiasem 
rnowiqc, bpdzie tez ze 30 od- 
mian, a kazda obrzydliwsza od 
poprzedniej (myslicie, ze prze- 
sadzalem z tq torebkq we 
wstppie,.. wcale nie!). Spotka- 
cie tam tak istoty nie z tego 
swiata, jak i potwornie znie- 
ksztalconych przez Zfo ludzi (np. 
zywicieli obrzydliwego pasozy- 
ta). Wrog bpdzie obdarzony Al, 

co nalezy t'u rozumiec, iz nie 
bpdzie po prostu stat i czekal az 
go przerobicie, np. za pomocq 
znanego z pierwszej czpsci gry 

Flare Guna, na skwierczqcy 
befsztyk. Istoty te majq nawet 
miec swoje stany emocjonalne, 
stqd czasem ten i ow przeciw- 
nik ucieknie na Wasz widok z 
krzykiem, a niekiedy przeciwnie 
- zaatakuje z samobojczq furiq. 

Czy Blood 2 stanie sip przebo- 

jem? Dla graczy wazny jest kli- 
mat (a tu na pewno nie bpdzie- 
cie rozczarowani), krwistosc 
(czy gra majqca w tytule "blo¬ 
od" moze cierpiec najej brak?), 
grywalnosc, szybkosc dzialania, 
jakosc grafiki i ogolnego wyko- 
nania gry. A tu (tez) jest lepiej 
nizdobrze. Zarowno prowadzo- 
na-przez Was postac, jak i prze- 
ciwnicy, dzipki systemowi mo¬ 
tion-capture bpdq poruszac sip 
w tak naturalny sposob, jaki 
tylko mozna wycisnqd z kompu- 
terow PC. Gra wspolpracuje z 
akceleratorami grafiki i ma bye 
doslownie katalogiem najroz- 
maitszyeh efektow (mgla, dym, 
woda, ogien, efektowne eksplo- 
zje), ktore mozna w efektowny 
sposob wycisnqd z ich krzemo- 
wych trzewL. Tym, ktorzy sq 
pozbawieni dopalaczy, niosp 
slowa pociechy: nawet bez 
3Dfx giera powinna przyprawic 

Was o gwattowny wytrzeszcz 
gafek ocznych, polqczony z nie- 
artykutowanym rykiem za- 
chwytu! Ponadto Blood 2 wy- 

korzystuje joye z feedbackiem i 
nie braknie w niej elementdw 
BAAARDZO czarnego humoru. 
Czyli - krew Was wkrotce zale- 
je. I to nie ze zlosci! 

Blood 2 
Monolith / 6T Interactive 

gatunku action-adventure (w TPP), Beneath - 

rowniez action/adventure, dziejqca si? w roku 

1900, oraz Legend of the Five Rings (czyzby na 

motywach Tolkiena?), w klimacie podobna do 

Diablo Niestety nie wiemy nic konkretnego o 

datach ich premier. 

•HERCULES AND XENNA 

To nowa gra (z podtytulem Alliance of Heroes) firmy 

Simutronics Jak latwo si? domyslic, bazuje ona na 

popularnym serialu telewizyjnym (zresztq 

mewysokich lotow, prawdp powiedziawszy), a jest 

to rozbudowana multiplayerowa gra RPG 

• NAST^PCA X-COM? 

Mythos, twbrey serii X-COM, pracujq nad nowq 

grq o nazwie Duel: The Mage Wars, ktorej premiers 

powinna odhyc si? jesiemq tego roku. Zanosi si? 

na gr? b?dqcq kombinacjq RPG i gry action, w 3D, 

z rozbudowanq opejq gry multiplayerowej 

Wiadomo, ze w grze b?dzie dost?pnych m in 30 

zroznicowanych wizualnie i klimatyeznie regionow 

swiata. 

•ZMIANA NAZWY 

Looking Glass zmienil nazw? gry, nad ktorq wlasme 

pracuje - z The Dark Project na Thief: The Dark 

Project. Premiera - pdzna jesien tego roku A sama 

gra to oglqdana z FPP nawalanka z elementami 

przygodbwki, rozgrywana w technn-fantasy (?) 

swiecie. 

•CO PO CHASM? 

Twbrey Chasm: the Rift (Action Forms Ltd ) me 

oddali si? blogiej bezczynnosci po premierze swej 

poprzedniej gry i intensywnie pracujq nad nowq 

nawalankq FPP o nazwie Carnivores A znaezy to 

tyle, co "drapiezmki”, wi?c mozna si? domyslic, ze 

czego jak czego - ale krwi i akcji tam me zabraknie. 

A jednoczesnie ta gra me ma bye tak? klasycznq 

FPP - autorzy twierdzq, ze graeze b?dq niq 

pozytywme zaszokowani. Bohaterami programu 

b?dq bowiem., zwierz?ta! (czyli wlasme 

drapiezniki) Wiemy, ze gra b?dzie w true-colorze, 

z mozliwosciq dapalenia jej akceleratorami, trybami 

multiplayer, bardzo starannymi animaejami 

zwierzqt... i wieloma rejonami polowan 

• KOLEJNA KONWERSJA„, 

. ..Quake 2, stworzyia jq firma Katanasoft Nosi ona 

nazw? Paradigm Tradycyjnie pojawily si? nowe 

bronie, etapy i par? ciekawych potworkbw. 

•ALIENS ONLINE 

To nowa gierka firmy Kesmai. Jakos obecnie cos 

na fali sq gry symulujqce dowodzeme dzielnymi 

komandosami, a Aliens Online doskonale 

wpasowuje si? w ten schemat Dzielni kosmiczm 

komandosi kontra hordy kosmicznych monstrow 

Smaczku dodaie jednak fakt, ze gra bazuje na 

kultowym filmie Aliens! tm.ln. zawiera mnostwo 

efektow dzwi?kowych zyweem "pozyczonych" z 

tego filmu) I jeszcze jedno: mozna tez grab jako . 

Obey No, no.. 
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I Apacze atakujq 
•ROZLAM W ACTIVISION 

Grupa ludzi z Activision odpowiedzialna za gr^ 

MechWanrior 2 postanowila podzi?kowac za 

wspolprac? swoim dotychczasowym pracodawcom 

i zaczqc dzialac na wlasny rachunek Na razie nic 

nie wiadomo o planach nowej firmy.., 

•NOWY PERSKI SZACH 

Red Orb Entertainment oficjalnie potwierdzil zamiar 

wykonania remake znanej w swoim czasie gry 

zr?cznosciuwej Prince of Persia. B?dzie ona, rzecz 

jasna, w 3D i pojawi si? na poczqtku roku pariskiego 
1999. 

•PSYGNOSIS NIE GORSZE 

Jak robic remake - to robic, powiedzieli zapewne 

odpowiedni ludzie z Psygnosis. Firma zamierza 

"reanimowac" strategicznq gr^ z 19B0 r o nazwie 

Sentinel. Wedle zapowiedzi Sentinel's Return ma 

bye "pierwszq prawdziwie wirtualnie rzeczywistg 

grq" Nie bardzo rozumiemy, co to ma w praktyce 

oznaczac W kazdym razie muzyk? do niej robi John 

Carpenter [rezyser i autor muzyki m.in do 

"Ucieczki z Nowego Jorku") - a to juz cos! Premiers 

- lada dzien! 

•*-,.GT INTERACTIVE TEZ I? 

GT Interactive z kolei przymierza si? do przerobki 

gry Lode Runner. Lode Runner 2 pDjawi si? juz w 

drugiej polowie tego roku, w 3D w rzucie 

izometryeznym, z mozliwoscig multiplaya, 75 

levelami, mozliwoscig wyboru plci bohatera, 

wbudowanym edytorem i dopieszczon? grafik? 

•DZIELENIE SKORY NA NIEDZWIEDZIU 

0 Quake 3 jeszcze nawet nie wiadomo nic specjalnie 

konkretnego, a juz id Software dogadala si? z 

Activision w sprawie jej dystrybueji. To si? nazywa 

optymizm... lub przezornosc 

•NEXT FPP 

Monolith nadal "dlubie" swojg now? gr? FPP o 

nazwie Riot back, Wiadomo, ze b?dzie ona chodzila 

la engine o nazwie "LightTech Engine”, 

wykorzystanym zresztg m.in. do gry Blood 2. 

■KARTY NA STOI! 

Lubisz pokera? No to sprobuj go w grze Caesars 

Palace VIP firmy Interplay. Mowiqc dokladnie - 

sprobuj 100 dost?pnych tarn odmian pokera i to 

rozgrywanego w pieczolowicie odtworzonych 

wn?trzach realme istniejgcych kasyn! 

•PURE 3D II 

Nowa generaeja akceleratorow grafiki ma w swej 

rodzinie nowego czlonka Firma Canopus oficjalnie 

zapowiada akcelerator Pure 3D II fbazujgcy na 

VooDoo 2) Karta zawiera 12 Mb Ram, z czego B 

Mb przeznaczone jest na obrobk? tekstur. W USA 

karta ta ma kosztowac jakies 330$, a wi?c - 

calkiem tanio 

Imsugestywne- 

mn tytutowi nie ftg- 

tfzie lo necenzja gry 

rozgrywajpj sig 

na Dzikim Zachodzie. lUie o ta- 

kim Apaczu bgdzie mows. Illasz 

Indianin nie jest czerwonoskd - 

ry, nie jetdzi na mustangu i nie 

szyje do wroga z tuku czy win- 

cliestera. Ten Apacz w ognle nie 

jest cztowiekiem... 

Ogre 

Mitosnicy symulacji usmiechajq 
si? pobtazliwie - wiedz?, co jest 
grane. Rzecz jasna idzie tu o 
symulator lotu helikopterem 
[jakim? to chyba nie jest trud- 
ne pytanie?). Ostatnio na tym 
polu rzqdzi, niezym wladca ab- 
solutny, cykl Longbow. Lecz gra 
Team Apache ma spor? szans? 
nie tylko na nawi?zanie rownej 
walki z dotychczasowym "domi- 
natorem", ale nawet na tytut 
najlepszej symulacji helikoptera 
w historii gier! 0 tym, czy b?- 
dzie to prawd?, przekonamy si? 
dopiero za jakis [dose niedlugi] 
czas. A poki co, postanam si? 
Warn przedstawic atuty tego 
programu. 

Dost?pne b?d? nast?pujqce 
tryby gry: Training Area, gdzie 
nauezymy si? panowania nad 
nasz? maszyn?, prowadzenia 
ognia z broni poktadowej, nawi- 
gaeji itp. W Instant Action b?- 
dziemy mogli sprawdzic swiezo 
nabyte umiej?tnosci na terenie 
Rosji i Kolumbii w walce z nieco 
mniej wymagaj?cym wrogiem i 
w nieco tatwiejszym otoczeniu 
niz oferuje kolejny tryb, czyli 
Combat Mission. W tym ostat- 

nim konez? si? zarty. Do wybo¬ 
ru mamy kilkanascie zroznico- 
wanych misji bojowych, typu: 
gt?bokie uderzenie, walka w 
powietrzu, atak z powietrza, 
eskorta, odszukaj i uratuj, roz- 
poznaj pozyej? wroga, odszukaj 
i zniszcz itp. Codmian misji jest 
znaeznie wi?cej]. Akcje rozgry- 
wane b?d? w najrozniejszych 
warunkach atmosferycznych 
[deszcz, burza, snieg, mgla) w 
wielu rejonach swiata. Sam zas 
tytul gry sugeruje, ze nie b?- 
dziemy dziatad w pojedynk?, 
tylko w zespole uderzeniowym, 

liczqcym 2-6 maszyn. Koordy- 
naeja poezynan i efektywne wy- 
korzystanie pot?gi, jak? daje 
taka grupa helikopterow bojo¬ 
wych, nie b?dzie tatwe - a to 
jest wlasnie kluezem do sukce- 
su. Nie jakies heroiezne i indy- 
widualne akcje, a zespolowe 
(wspoDdziatanie, wyznaczanie 
boeznym odpowiednich celow 
(tzn. opanowanie wydawania 
rozkazow podwladnym], to 
wlasnie to, co powinienes per- 
fekcyjnie opanowac, by ukon- 
czyc Team Apache. Gdy zas 
uznasz, ze jestes juz odpowied- 
nio moeny, mozesz skierowac 
dziob swego Apacza w wir kam- 
panii. 

Kampania zas to juz nie tylko 
zaliczanie kolejnych misji. Mu- 
sisz dobrac sobie odpowiednich 
ludzi do swego zespofu (osob- 
no pilotow i strzelcow] ze spo- 
rej puli ch?tnych rekrutow. I 
pami?taj, ze teraz musisz o nich 

dbac, ze masz pod komend? lu¬ 
dzi, a nie stalowe cyborgi. Gdy 
ci?gle b?dziesz przydzielaf tych 
samych ludzi do kolejnych misji 
to masz jak w banku, ze po ja- 
kims czasie ich zdolnosci bojo- 
we ulegn? znaezgeemu obnize- 
niu. Ponadto na Twej 
glowiejesttezdbafosco 
posiadany sprz?t. Gdy 
zaniedbasz upgrade ma¬ 
szyn i zapomnisz, ze 
amunieja moze si? kie- 
dys wyezerpad, (wi?c 
warto postarac si? o jej 
odpowiedni zapas w ba- 
zie),tomoze si?okazac, 
ze rzeczywiscie trzeba b?dzie 
si? przestawic na walk? za po- 
moc? lukow i mustangow... 

kosci? tekstur i urozmaiceniem 
terenu. Przeleccie si? nad ja- 
kims miastem i zobaezeie jak 
pieczolowicie jest ono odtwo- 
rzone na ekranach monito- 
row... Wspomnialem juz o 
zmiennej pogodzie. Dodajcie do 

Pami?taj tez, ze od tego, jak 
wykonales dan? misj? w duzym 
stopniu zalez? zadania kolejnej 

wyprawy; jesli spaprales np. 
zniszczenie nadci?gaj?cej ko- 
lumny pancernej - mozesz byd 
pewien, ze za jakis czas te czol- 
gi uderz? albo bezposrednio na 
Tw? baz?, albo tez zaatakuj? 
tych, ktorych masz chronic. 

0 grafice Team Apache mozna 
wypowiedziec si? w jednym slo- 
wie: COOL. 
Szczegolnie gdy posiadamy ak- 
celeratory grafiki. Perfekcyjny 
detalizm idzie tu o lepsze z ja- 

tego sporo efektow swietlnych, 
zaleznych od pory dnia i nocy 
(np. bij?ce po oczach promienie 
wschodz?cego slonca, setkami 
refleksow odbijaj?cych si? od 
dachow, tafli wody, szyb itp.]. 

Model lotu ma bye realistycz- 
ny, reakcje maszyn tak zblizo- 
ne do oryginalu jak tylko mozli- 
we (nie b?dzie wi?c to raezej 
gra;;dla pocz?tkuj?cych fanow 
symulacji), co szczegolnie da si? 
odczuc posiadaezom joyow z fe- 
edbackiem. Oczywiste jest, ze 

gra daje nam mozliwosc 
obserwacji maszyn i tere¬ 
nu z wielu uj?c kamery, 
l?cznie z zoomowaniem 
uj?c, mozliwodci? wt?cze- 
nia sobie widoku jaki mieli- 
bysmy siedz?c okrakiem 
na np. odpalonym pocisku 
Hellfire itp. Sugestywny 
dzwi?k, z mnostwem spe- 

echdw, jest tu tak oczywisty, 
ze nawet nie trzeba o tym wi?- 
cej wspominad. Jeszcze bar- 
dziej oczywista jest mozliwosc 
gry w sieci. Ta gra jest wr?cz 
do tego stworzona! Wyobraza- 
cie sobie: szesciu graezy, kaz- 
dy za sterem swego helikopte¬ 
ra, atakuj?cy wybrany cel... 
Prawdziwy Czas Apokalipsy! 
Juz wkrotce... 
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Kolejnym wyroznikiem "czwor- 
ki" b?dzie bandzo rozbudowany 
multi-player umozliwiajqcy roz- 
grywanie krwawych deathmat- 
chow, przyjaznych kooperatyw- 
nych akcji, tworzenie zwalcza- 
jqcych si? wzajemnie teamow 
oraz wspolne wypetnianie po- 
szczegolnych misji scisle powiq- 
zanych z fabulq gry. Jesli 
wszystkie wyliczone przeze 
mnie obietnice sprawdz? si? w 
praktyce, Star Control 4 powi- 
n i e n bye prawdziwym kro- 
kiem milowym, nie tylko w 

■ j odniesieniu do swo- 
i ich poprzednich cz?- 
| sci, ale i do wi?kszo- 
/ sci podobnych gier. Ale 

moze lepiej b?dzie, jesli 
' przestan? "gdybac’* 1 i ra- 

zemzwami poczekam cier- 
pliwie na gotowy produkt, 

ktory ma si? ukazac mniej wi?- 
cej w okolicach Bozego Naro- 
dzenia ’98. I\lie ma to jak wy- 
prawy w rozgwiezdzone niebo 
w dlugie, zimowe wieezory. 

Ps. Wszystko wskazuje, ze gra 
pojawi si? pod tytulem Star- 
Con... 

CzwMtaioatmla F,t \ 
ani starej jak Ml gry 
Star Control zapewne za- 
wyjqzdzikqrado^ciaina 
wiesc o przygotowa- 

niach odpowiednicti ludzi do wy- 
puszczenia na pynek czwartej 
cz^ci tej niegdya bardza papu- 
larnej mieszanki pezeroznych 
galunkAw. II mladych czylelnl- 
kAw z pamigeig a laklch slaro- 
ciacl) moze byA nieco gorzej, ale 
nia dalej jak niecaly rok feme 
skrobnQllAmy cod niecoA na le- 
mattpzeciej czgsci Star Control, 
klAra niestety din wlgkazoAci 
palonych fanAw serii okazata sig 
sporym rozczarowaniem. 

JASPIN 

Jak przystalo na porzqdn? gie- 
r?, Star Control b?dzie wyko- 
rzystywal 3Dfx, co zostato bar- 
dzo dobitnie podkreslone w 
wypowiedzi jednego z twdreow, 
ktory zastrzegl, iz wcale to nie 
oznaeza, iz akceleratorjest nie- 
zb?dny. Takie czasy nastaly, ze 
bez 3Dfx giera, nie ukrywajmy, 
z duzym prawdopodobien- 
stwem b?dzie wyglqdac tak 
marnie, ze twarz na jej widok 
samoistnie wykrzywi si? w 
okrutnym grymasie. Wracajmy 

pelnianie kolejnych misji. Doda- 
no pokazn? garsc zupelnie no- 
wych ras Obeyed, jednoczesnie 
poprawiono sylwetki znajomych 

Zakladam, iz nauezeni przykrym 
doswiadezeniem milosnicy gry z 
duzq rezerw? podejd? do naj- 
nowszej cz?sci produkeji. 
I prawidlowo - po co si? 
narazad na kolejne roz- 
goryezenia, ale z drugiej 
strony rowniez autorzy 
przez ten czas sporo si? 
nauczyli i nie omieszkali 
wykorzystad owej wiedzy 
podezas konstruowania no- 
wej cz?dci. W siedzibie Acco¬ 
lade slychac bylo gtosny furkot 
przeglqdanych listdw, grup 
dyskusyjnych, e-maili, telefo- 
now i innych srodkdw komuni- 
kaeji z potencjalnymi graezami, 
ktorzy nie wahali si? przed dzie- 
leniem si? z twdreami swoimi 
□piniami o SC3, jak tez swoimi 
marzeniami o grze-ideale. 
Z calego zbioru pomystdw, za- 
zalen i poprawek, wybrano te, 
ktdre w szczegolnosci zastugi- 
waty na uwag? i co najwazniej- 
sze - z duzym prawdopodobien- 
stwem spodobatyby si? wi?k- 
szej liezbie uzytkownikdw. Za- 
sdb ten postarano si? prze- 
niesd do czwartej cz?dcip ktdra 
wedle zapowiedzi ma przyssac 
do monitorow nie tylko starych 
fanow Star Control, ale i row- 
niez swiezutkie mi?sko w po- 
staci najmlodszego, a zarazem 
niezwykle wymagajqcego poko- 
lenia "cyber-ery”. 

jednak do tematu i przyjrzyjmy 
si? blizej zapowiadanemu (to je- 
dynie cytat, ewentualne listy- 
bomby prosz? kierowac do pro- 
ducenta) hiciorowi. 

Czworka, w przeciwieristwie do 
poprzednich cz?sci, zostanie 

nastawiona glownie na ak- 
cj?, ktorej wydzwi?k.sl?- 

czqcy przed 

torem 
osobnik b?- 
dzie miat okazj? odczuc 
poprzezlatanieswym ko- 
smieznym pojazdem i wy- 

odmiennymi kryteriami oceny. 
Gracze koncentrujqc si? na 
przebijaniu si? poprzez sciezki 
zabojezego Wszechswiata, 
strzelajqc i rozwalajgc jak naj- 
wi?cej wrogow, b?d? rowniez 
mieli okazj? do obserwowania 
l?cz?cych si? w logieznq catosc 
poszczegolnych cz?sci inteli- 
gentnej i sensownej fabuty, 
sktadajqcej si? na cal? gr?. 

z poprzednich cz?sci, jakkolwiek 
nie wszyscy z nich zasluzyli na 
pojawienie si? w czworce. Star 
Control kontynuowac b?dzie 
tradycj? swych poprzednikow, 
ktorych atutow? cech? byla 
wspominana mieszanka rodza- 
jow gier. Owszem, akeja b?dzie 
si? wybijac na pierwsz? pozy- 
cj?, ale nie zapomniano przy 
tym o dodaniu do cafosci 

szczypty ukochanej 
strategii, przygody 

ty s- 
fakejonowani starzy mi¬ 
losnicy oraz nowi - kierujqcy si? 

Star Control 4 
Accolade 

A=JSW produkeji 

• WINDOWS'98 - WELCOME? 

Oficjalng dat? premiery Windows'98 Microsoft 

wyznaczyl na dzien 26.06.1998 roku! Swojg 

drogg, gdzies w okolicach korica kwietnia miafa 

miejsce fajna historia: podezas "oficjalnie 

niooficjalnego" pokazu Windows'98, w obecnosci 

Billa Gatesa i mnostwa osob "ze swieeznika" nowy 

Windows... zawiesil si?, co wywofafo huragan braw 

i wielkg radosc wsrod zaproszonych gosci Bill 

Gates czarowal ich szerokim fi lekko kwasnym] 

usmiechem, zas dokonujqcy prezentaeji pracownik 

tlumaczyl, ze "to wlasnie dlatego jeszcze nie ma 

W’98 w sprzedazy" (migawki z tego wydarzenia 

pokazal bodaj Polsat). Hm - ponoc poczqtki zawsze 

bywajg trudne.,. 

•NEVERENDING STORY 

To juz "n-tydziesta" gra bazujgca na Star Treku! 

Interplay przymierza si? bowiem do nowego dziela: 

Star Trek: Klingon Academy Tym razem jednak me 

b?dziemy "szlajac si?" Enterprise'em w rejonach, 

"ktorych dotgd nie odwiedzil czlowiek". Chocby z 

tej przyezyny, ze wcielamy si? tym razem w... 

Klingona, W czasie 30 misji dzielny Klingon b?dzie 

miai okazj? zmierzyc si? z ludzmi oraz paroma mnymi 

rasami w wielkich kosmicznych bitwach,.. a 

jednoczesnie gra symuluje tez jego zycie prywatne 

Dodatkowo do programu dolgczony b?dzie edytor 

misji. 

•MARKSOFT PREZENTUJE... 

Oto lista gier, ktore w najblizszym czasie znajdg si? 

na pdlkach polskich sklepow (o ile juz nie sg w 

sprzedazy) dzi?ki firmie Marksoft: Last Bronx 

(karate), Sega Touring Car Championship, F/A18 

Korea, Double Agent (Spy vs Spy powracai), Front 

Line Fighters, Dementia (przygodowka na 5 CD), 

Semper Fi (strategia - recenzja w tym numerze 

CDA), Liberation Day (RTS - recenzja rowniez w tym 

numerze CDA), Air Warrior III Dfx-Enhanced 

(symulator lotu), The Great Battles of Caesar 

(strategia), iF22 v5.0, iPanzer44 [symulator 

czolgu - recenzja w tym CDA), Seven Kingdoms Plus 

(pack z misjami), Industry Giant (strategia), 

Soccer'98, Enemy Zero, The House of the Dead, 

Wreckin Crew, Vangers. Warto tez wspomniec o 

Zfotej Serii (gry za 29 zl!). Tu pojawig si?: Rally 

Championship, Trolls (arcade), Oscar (j/w), Mega 

Morph (j/w), Winter Supersports (olimpiada 

zimowa). Whales Voyage (RPG + strategia). 

•Z ARCHIWUM X 

The X-Files, interaktywna gra z zastosowaniem full- 

motion video "VirtualCinema", juz lada dzien ma 

trafic na polki sklepow! 

•JAGGED ALLIANCE 2 

Premier? tej gry SirTech ustalil na 1.10.199B, 

•BYC MARINES... 

Sprobujoie tego w grze GT Interactive zwanej NAM, 

tworzonei pod czujnym okiem konsultanta, 

autentycznegD sierzanta marines, ktory to 

stworzyl specjalny program treningowy dla 

autentycznych zielonych beretow (i dzi?ki temu jest 

Numer 06/90 



W pnodukcji 

Zblliajp sip mistrzo- 
stwa Swisla we frsncjl 
oil dawns rozgpzewsjg 
gtailne rozrywhi umysly 

(snow pitki noznej. Tymczasem 
producenci gier juz zaczynajq 
tworzyc produkty, ktore traktujq 
o tym wlasnie wydarzeniu - ale 
nie tylko. Pierwszym z progra- 
maw tego typu, a ktarej infop- 
macje trafily da aaszej redak- 
cji, jest Viva Football fipmy Vip- 
gia Interactive i z tego, co opo- 
wiadajq o aiej autopzy, zapDwia- 
da sip aiezla uczta dla milosni- 

kow soccera. 

VASILI 

A dlaczego? Ano dlatego, ze 
same mistrzostwa nie bpdg ni- 
czym ciekawym, bowiem z gbry 
znanyjestzwycipzca. Panowie 
z Virgina zapewniajq, ze tym ra- 
zem, po raz pierwszy od roku 
1966 roku mistrzostwo zdo- 
bpdq Anglicy. Lecz jest to wla¬ 
snie jeden z powodow, dla ktd- 
rych warto zagrac w VF - trze- 

ba zmienlc bieg historii. Ale te- 
raz trochp powazniej. Po 
pierwsze w VF zastosowano 
absolutnie nowy system kiero- 
wania postaciami, ktory ma 
umozliwic niespotykang dotgd 
kontrolp nad tym, co dzieje sip 
na murawie, Wszystkie strza- 
ty, podania i innezagrywki bpdg 
mogly bye kierowane dokladnie 
tarn, gdzie zechce graez. Bpdzie 
to jednak zrealizowane w taki 
sposob, ze zardwno eksperci, 
jak i poczgtkujgcy bpdq zadowo- 
leni z tego, co , 
wyezymajq 
kierowani 
przez nich zawodnicy. 

Calosc bpdzie przedstawiona za 
pomoeg nowego, calkiem przy- 
jemnie wyglgdajgcego engine'u 
3D, uzywajgcego oczywiscie 
techniki motion-capture. War¬ 
to tu wspomniec, ze przy pro- 
dukcji gry uzyto calej druzyny, 
a nie tylko jednego zawodnika, 
jak to przewaznie miafo miejsce 
dotychczas - zapewnia to wipk- 

szy realizm rozgrywki (osta- 
teeznie masywny obronca po- 
rusza sip nieco inaezej niz zwin- 
ny napastnik). tgcznie gra za- 
wiera 5400 klatek animaeji sa- 
mych zawodnikow, dzipki czemu 

# m\ 

bpdziemy mogli 
oglgdac niespotykang 

dotgd ptynnosc i 
roznorodnosc ru- 

chow. Poza tym 
gra bpdzie tez kon- 
kretnie udzwipko- 
wiona. Nie Mbwip na- 
wet o tym, ze graeze 
bpdg mogli do siebie mdwic gra- 
jgc w sieci, ale o tym ze publicz- 
nosc b^dzie inteligentnie re- 
agowala na sytuacjp na boisku. 

Kroczaca eksterminaeja 
nadcltodzgcej ppoduk- 

I flcjl Tecltlandu - Extepmi- 
InacjipisaliSmyjuidwu- 

krolnie, w miapp, jak 
autopzy zmieniali i ulepszali za- 
lozenia gry, aby slats sip kon- 

knrencyjnadlanajgtoSniejszycti 
zachodnich tylulow. Premiers 
zbliza sip wielkimi kpokami, o 
czym Swiadczy takt, ze przez 
Dstolni tydzieii miatern mozliwosc 
intensywnie pogrywac obiema 
stronami konflikto ludzie obey, 

rpeznie ("wtasnoocznie"tudziez 
"wlasnomysznie") zweryliko- 
wadeniezjastycznezapowledzi. 
PrzypotnrijinytylkejBliternii- 
nacjato1oa%pDlsklFtTS,oktA- 
pym mote hyp glosne nie tylko 

w Pelsee... 

Lord Y 

calkowicte zgodne i prawdg, a 
co wipcej, wersja, i ktdrg przy- 
szfo mi sip zapozned (a to jes^ 
cze nie koniec i kiedy gra trafi 
do sklepdw, bpdzie jeszcze lap* 

sza] zawiera pomysly, o kto- 
rych do tej pory nie wiedzieli- 
smy, a ktore jeszcze dodajg 
smaku i tak atrakcyjnej produk- 
cji. Ale po kolei: 
Istotng nowinkg z dziedziny czy- 
sto militarnej jest grupowanie 
jednostek w oddziaty. Juz na 
etapie tworzenia jednostek mo- 
zemy przydzielic je do istniejg- 
cego oddzialu lub stworzyd 
nowyf przy czym pnenoszerrie 
sip mipdzy odziaiami sprowadza 
si? do pojedynezego kliknipcie 
myszkg. Wazne jest, ze clopdki 
o tym nie zdecydujemy, addziel 
stanowid bpdzie calcSd, nawet 
'je£fi yv mi^dzyezasie aparujemy 
zupelnie jnna grupg jednostek. 
Dadstkawg atrakcjqw tej dzie* 

Czytajgc informaeje prasowe o 
tej grze, pierwszy raz spotka- 
lem sip z terminem "Al publicz- 
nosci11. To brzmi obiecujgco! 
Poza tym rozgrywee ma towa- 
rzyszyc muzyka tworzona przez 
znanych muzykdw - niestety* 
autorzy nie ujawnili jeszcze, ja- 
kich. 

Aby was dobic ostateeznie, 
wspomnp, ze w VF bpdzie moz- 
na grac kazdg reprezentaejg 
narodowg od roku '62 do ’98. 
Mozliwe w koncu stanie si? po- 
wtarzanie historycznych spo- 
tkari, a takze poprawianie bt^- 
dow popelnionych przez zawod- 
nikow biorqcy w nich udzial. 
"Mowigc" Jiczbami, Viva Foot¬ 
ball bpdzie oferowala 987 dru- 
zyn, 16224 zawodnikow opisa- 
nych 16 parametrami kazdy. 
Spotkania b^dzie mozna roz- 
grywac na dowolnym z ponad 
300 stadionow, ktore oczywi¬ 
scie nie zostaty wyssane z pal- 
ca. 

Krotko: z zapowiedzi wynika, ze 
gierka stanie sie dla milosnikow 
pilki noznej tym, czym jest Qu¬ 
ake dla "efpepowcdw11. Pro¬ 
gram ma sip ukazac w czerw- 
cu, tak ze juz powoli szukajcie 
jej na sklepowych polkach - a 
my, gdy tylko trafi do nas, na- 
piszemy cos wipcej. 
t 

dzinie ma byd rozpoznawanie 
mowy [!), przez co graez nie 
tylko bpdzie mogl latwiej dowo- 
^Izic armip, ale rowniez osig- 
gnpc wipkszq satysfakcjp z gry 
tpoczujemy sip jak prawdziwi 
dowodey przekrzykujpcy huk 
dzial, wrzeszczgc w sluchawkp 
radiotelefonu]. Ciekawe nowin- 
ki czekajp nas takze podezas 
rozgryWek sieciowych (zwlasz- 
cza Internet]. Ilosd rdwnocze- 
snie grajpcych zwipkszona zo- 
stala do 16, przy czym poziom, 
na jakim dany graez rozpoczy- 
na zabawp, zalezy od jego po- 
stppow w grze solowej ttj, jesli 
ukonezyt grp, to bpdzie miaf 
dostpp do wszystkich technik i 
jednostek]. 

Exterminacj 
Tecltland 
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Essential - przym. 1) Absolutnie niezbfdny, konieczny. 2) Podstawowy, zasadniczy, glowny, 

najwazniejszy. 3) Decyduj^cy, imperatyw. 4) Okreslaj^cy czyst^ istot^ jakiejs osoby lub rzeczy. 

The Essential Collection - kompilacja najdoskonalszych dziel sztuki, stworzonych 

przez Activision® na komputery PC... silna marka, znana z wyj^tkowo wysokiej jakosci, la two 

rozpoznawalna i w doskonalej dla klienta cenie... podstawa dla wszystkich prawdziwych graczy. 

ne 

Essential 
collection 

AcViVisioN, 

Do kolekcji nalezq: 

Mech Warrior® 2: 31st Century Combat, 
Earthworm Jim™, Zork Nemesis™, 

Spycraft™: The Great Game, 
Muppet Treasure Island™ 

Mech Warrior 2™: Mercenaries, 

Return To Zork™, 
Interstate ‘76™ 

Wylqczna dystiybucja w Polsce: 
Licomp EMPiK Multimedia Sp. z o.o. 

02-935 Warszawa, ul. Chocholowska 3C, 

tel./fax (0-22) 642 81 65, (0-22) 642 99 21 

ai w 
'^dym sldepie z programami komputerowymi lub zadzwon do nas, aby zamowic swoj wlasny egzemplarz gry, Wszelkie loga i znaki firmowe sq wlasnosciq tychze firm, Uzywame 

ich w jakicjkolwiek postaci bez zczwolenia zabronione. 



Recenzje p* # 

fld czasii Monster Truck Madness na rynku Hie 

pojawila sie zadna gra, w ktdrej moglibySmy 

Jafi czadu" stalowymi potworami na oibrzymich 

kolach. Swego czasu iani zajadle dyskuiowali e 

przewadze MTM Microsoflu nad Monster Trucks 

rodent z Psygnosis i na odwrdt. Te spory umarty 

smiercig naturalng, tym bardziej ze na horyzoncie 

zajadnial dtngo oczekiwany Monster Truck 

Madness 2. 

CZARNY IWAN Gdyby tylko byto mozna, w garazu 
kazdego faceta w miescie stalby 
opancerzony Tygrys i ulubiony U2 
na dtuzsze trasy. W mniej 
zamoznych domach op?tancze 
dudnienie, jakby uderzenia w 

metalow? plyt? laricuchem kotwicznym, co rano 
powiadamiafoby wszem i wobec, ze sqsiad 
wyjechaf wlasnie z garazu swoim wysluzonym T- 
34. Cos takiego zafundowal sobie chocby Arnold 
Schwarzenneger, ktory w przydomowym 
ogrodku szaleje czolgiem, w ktorym sp?dzil 
wiele dni sfuzby, gdy byf jeszcze austriackim 
wojakiem. Taka wizja ma niewielkie szanse, aby 
si? spefnic, ale w zamian silni faced wymyslili 
sobie inna rozrywk?. Na zawieszeniu, ktore 
najci?zsze traktory stawla w rz?dzie z 
trojkolowymi rowerkami, umieszcza si? 

I_ 
HnmerOG/9B 

karoseri? pick-upa lub jakiejs terenowej lajby i 
juz nie ma ktopotow z parkowaniem. Poza tym 
widoczki z takiej trzymetrowej wiezyczki sq 
bardzo mile, ot chocby zerkanie za dekolty co 
atrakcyjniejszych pan nie robi tu zadnych 
probletnow. Dla zwolennikdw pot?znych truckow 
..wystrzelono" wlasnie gierk?, ktora przy 
zminimalizowanej palecie opcji serwuje doznania 
niemozliwe do przezycia gdzies indziej... 

Po uruchomieniu giery od razu poraza widza 
tematyczne intro, gdzie mozemy obejrzec i 
uslyszec orgi? zlomowania na cztery Monster 
Trucki. Sekwencje filmow pojawiaj? si? rowniez 
w trakcie gry, a raczej po zwyci?skim rajdzie. 
Oprocz strzelajpcych w niebo truckow, ktore 
spadaj? po chwili na maski zwyklych wozdw, na 
pierwszym planie usmiecha si? wowczas jeden z 
mistrzdw truckowego sportu, gratulujgc 
zwyci?stwa. Zanim jednak przejdziecie do takich 
milych widoczkow, musicie wygrac. Nie jest to 
trudna sprawa na poziomie rookie, jednak 
professional to juz wyzwanie dla prawdziwych 
mistrzdw. Auto zachpwuje si? wowczas 
maksymalnie realnie," co oznacza, ze na 
szutrowej nawierzchni i wcisni?tym „gazie do 
dechy11 minimalny blqd koriczy si? dachowaniem i 
stekiem przeklenstw. Jadqc w trybie rookie, 
monstera prowadzi si? jak po sznurku, a wyscig 
koriczy si? zazwyczaj z przewag? jednego 
okrgzenia nad przeciwnikami. Tychze mozemy 
miec w single player do siedmiu ..sztuk", dzi?ki 
czemu na wqskich, trudnych trasach robi si? 
naprawd? tloczno i wesolo. W Monster Truck 
Madness 2 nie b?dziemy mieli»przyjemnosci 

PJusy: 
• ifesiiffwlta grain, 
•nriMHwmuic 
HtwwaigpwtfTfwyEh 

mm 
-tfritriMrtr 

Minuay: 

?t« trial 

Ocena: 

oglgdania zarosni?tych facjat wspdlzawodnikow, 
jak to bylo chocby w MT z Psygnosis. 
Ograniczymy si? jedynie do wybrania wozu, 
ktory przypadnie do gustu. W specjalnym menu 
mozemy zdecydowac si? na jeden sposrod wielu 
modeli (w sumie dwadziedcia sztuk). Oczywiscie 
obejrzymy sobie trojwymiarowego, rotujqcego 
potwora w calej krasie. Wsrdd wielu 
oryginalnych wozow znajduj? si? i takie, jak 
wdzl?czny Executioner czy niemal dziewcz?cy 
Overkill. Szczegolnie przypadl mi natomlast do 
gustu The Outsider, ktory wyglgda jak obdarta 
ze skory czaszka wampira (na klach smugt 
czegori czerwonego, ciekawe co to jest?). 
Jednego jestem pewien: wozy s? po prostu 
perfekcyjne, a w potqczeniu ze swletnym, wr?cz 



doskonalym, zaprezentowaniem ich na trasach, 
robi si? gorqco jak diabli i po prostu ci?zko 
oderwac wzrok od monitora. 

\ 

□czywiscie za widoczki odpowiedzialny jest 
przede wszystkim 3Dfx\jednak autorom nalezy 
si? uznanie za optymalizacje kodu i pomysly, 
dzi?ki ktorym gra pod wzgl?dem wizualnym jest 
super. Gdy p?dzisz po zadrzewionym, ciemnym 
wzgorzu, a auto rz?zi na wzniesieniach, widzisz 
jak w karoserii odbijajq si? obtoki, a na masce 
grajq refleksy zachodzqcego slorica, mozesz i 
poczujesz si? wyjqtkowo. Kurz, ktory unosi si? 
spod boksujqcych kol, rzeczywiscie przypomina 
cos, co odpowiada tej nazwie, a nie drewniane 
klocki w rozsypce. Jezeli wybierzecie jeden z 
dziesi?ciu wariantow pogody, zobaczycie jak 
snopy swiatta Waszych reflektorow wytowiq 
niepewne ksztaity z ciemnosci. Z kolei rra sniegu 
pozostanq wyrazne slady, z tym ze nie b?dq to 
dwa czarne paski, ale odcisni?ty w mokrym 
sniegu bieznik opon. Jezeli pobawicie si? kamerq 
(dziesi?c propozycji], b?dziecie mogli zobaczyc, 
jakim pot?znym obciqzeniom podlega 
zawieszenie, ulegajqce kazdej nierownosc 
gruntu i „pracujqce” jak w rzeczywistosci, Takie 
stodkie detale rzadko trafiajq si? naszym 
oczkom, a po zatosnypn produkcjach w stylu 
SODA to naprawd? niila odmiana. 

Dopracowano rowniez scenerie, w ktorych 
rozgrywajq si? nasze wyscigi. 13 odlotowych 
tras rozni si? klimatem, a przede wszystkim 
stopniem trudnosci. Na Voodoo Island w kazdej 
chwili mozna wpasd w przerazajqcq mask? 
smierci, ktora symbolizuje pulapk? lub 
niebezpieczenstwo. Pelno tu olbrzymich i 
gl?bokich jezior, w ktorych zapewne 
na amen. W Sindwinder Canyon 
b?dziemy si? wspinac na 
niebotyczne szczyty, by 
pozniej p?dzic na zlamanie osi 
wzdtuz przepasci. Mozemy 
rowniez trafic na plac 
budowy (Crazy ’98) czy 
farm? z ryczqcymi pod 
kolami krowami... Na 
pewno spodoba si? Warn 
mozliwosc staranowania 
wi?kszosci pojawiajqcych si? 
na trasach obiektow. 
Znikn?la rowniez zmora 
wszechobecnych barierek, za ktorymi widac np, 
wygrzewajqce si? na lezakach babki, ktorych za 

zadne skarbu nie mozna odwiedzic. W Monster 
Truck Madness 2 w kazdej chwili mozemy 
zjechac z trasy i wybrac si? na autentycznq 
wycieczk? krajoznawczq. 

Osobnq sprawq pozostaje multiplayer. 
Pojedynek sieciowy dostarcza takiej dawki 
emocji, ze czfowiek chodzi nabuzowany jak 
szybkowar. Sp?dzilismy przy multiplayerze 
uroczy tydzien i zgodnie stwierdzilismy, ze 
Monster Truck Madness jest w tej chwili 
naszym faworytem sieciowych pojedynkow. 
Niestety nie ma rozy bez kolcow. Zupelnie 
zaskoczylo mnie, ze w MTM 2 przygotowano i 

zaproponowano 
jedynie single player. Jezeli 

marzy Warn si? championship, time trial czy 
chocby practice-mode, zapomnijcie o takich 

Praducent: 
Microsoft Sp zo,o 

Wymagania: 
m 16 m RAM WIN % CD 
ROM x4 

Dystrybutor: 
Micron Polska 

Internet: hllp://ww'w.microso|[ com/poland 

fanaberiach. Wediug gosci z Microsoftu sq to 
zupelnie niepotrzebne bajery, ktore komplikujq 
tylko prostq jazd? w koleczko, kto pierwszy. 
Troch? szkoda, bo podobnie (sorry za 
porownanie] jakwTuroku, gdzie ..zapominano" 
o multiplayerze, znacznie obnizylo to ocen? i 
wartosc gry. 

Jest to powazna wada, jednak nie przesqdza i 
nie przekresla gry, Opisywany program to 
rasowe wyscigi gigantow, ktore powinny 
spodobac si? zarowno zwolennikom 
samochodowych symulatorow, jak i tym, ktorzy 
preferujq zwykle „wyscigowki". Dla tych 

pierwszych 
przygotowano 
chocby panel, w 
ktorym mozemy 
modyfikowac 
zawieszenie, kola 
itd. Natomiast dla 

najwazmejsza 
b?dzie wizualna 
strona gry, ktora 
w wypadku MTM 
2 po prostu nie 
moze nikogo 
zawiesc. 
□czywiscie naszq 
zabaw? 
urozmaicajq takze 
drazniqce dzwi?ki 
wysokopr?znych 
motorow i niezla 
muzyka, w ktorej 
przewazajq 
metalowe 

brzmienia. Osobiscie gorqco zach?cam do 
MTM 2. Na przykfadzie tej gry wyraznie 
widac, jaka przepasc technologiczna dzieli 
niektorych producentow gier oraz to, ze 
Microsoft jest potentatem i profesjonalistq 
takze w innej dziedzinie niz to si? zazwyczaj 
przyjmuje.., 

tRY MA PC CD 

*LYTY AUDIO 

/AT 

(OMPUTERY. KOMSOLE 

co 20 osoba 
wygrywa!?! 
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Grzanie garow... 
Ultimate Race Pro_ 

obfczenie klawiszy, to menu dotyczqce grefiki 
robi [ak nsilepsze wraienie, Trzystopniowa 
reguiacja jakoSci raicanych cieni. ifoSci detali 
do tego w^czanie i wylqczanie fajerwerkdw 
gra icznych takich jak dym, iskry, odhicia 
lustrzane czy np. cieniowanie Garauda, 

Dodatkowo nnojemy cczywiScie wybrad sobie 

00(1^0° 1 l0* ■ od 
320*240 « *, 1D2WB8. NiesJty 
rozdzielczoficiami pcwyzej 320x940 w petm 

zestawy po cztery tnasy. Pierwszy zestaw to 
wyscigi dzienne, drug! - noc, nast^pnie mamy 
okazj? wykazac si? w deszczu, a takze dla 
cafkowitych maniakow - podczas pot?znej burzy, 
gdzie knople s? takiej wielkosci, ze mozna bad , 
si? o szyby, Tory s? dose zroznicowane zarownoJ 
pod wzgl?dem wyglqdu, jak i stopnia tnudnosci. 
Trzeba si? naprawd? napracowac, zeby nigdzie 
nie walnqc w band? i zeby nie zaliezye wywrotki;] 
A to akurat, tzn. jak mocno nasz samochdd 
trzyma si? dnogi, zalezy od tego, jak? maszyn? 
wybralismy. Wozkow do wyboru jest szesnascie 
i poza wyglqdem rozni? si? parametrami, 
ktorych jest cztery. Pr?dkosc maksymalna (w 
milach lub kilometrach na godzin? - do wyboru), 
przyezepnose, przyspieszenie do setki i 
wytrzymalosc karoserii. Niby nic ciekawego, a 
jednak - nowosci? [przynajmniej dla mnie] jest 
mozliwosd zmieniania parametrow kazdego 
auta. Odbywa si? to oczywiscie kosztem innych 
osiqgow, ale troch? eksperymentow pozwala 
nam na stworzenie takiego samochodu, w 
ktorym czujemy si? jak w domu. Niestety 
programisci wprowadzili pewne ograniczenia. 
Na przyklad pr?dkosd maksymaln? mozna 
podciqgnqc tylko do 243 kilometrow na godzin?, 
przyspieszenie - do setki do 2.5 sekundy itp. 
Rozumiem, ze takie ograniczenie ma sens, ale 
chyba przyjemniej byloby lj4z niego... Tak czy 
inaezej, mozliwosd bawien'ia si? parametrami 
samochodu bardzo mi si? spodobata, bo dzi?ki 
niej praktyeznie nie ma ograniczenia co do ilosci 
samochodow, ktorymi mozna jezdzid. 

Yasiu 

PIERWSZE OBJAWY 

Kalista Entertainment jest znana Ghvba hazdemu 
wielbicialowi wv^cigdw samochodowycli. Pn raz 
holejny, tym razem wspfilpracujac z ludtmi z 
Micnoprose, firms ta uraezyta nas wapanialg 
gierkg. Tak, tak ■ wspanialg, bo o Ultim@te 
Race Pro, po kilku dniach zaciektego mgezenia 
joysticka, klawiatury i wlasnych palcflw, nie 
mogg powiedziefi nic zlego. Maze nie jest to 
dokladny symulator jazdy szybkim autem, jakie 
lubi np. Gem.ini, ale dla mnie - zwolennika gier 
arcade - URP jest, jak na razie, ulubinng pozycjg 
w tej dziadzinie gier. 

b?d? mogli cieszyc si? dopiero 
ci, ktorzy posiadaj? 
akceleratory lub moeny 
sprz?t. Tak przy okazji - nie 
nalezy sugerowad si? 
wskaznikiem, ktory pokazuje, I 
ile klatek na sekund? wyrobi 
nasz sprz?t przy aktualnych - 
ustawieniach, Przyktadowo na moim 
redakcyjnym P200+32MB+2MB na karcie 
grafieznej, wskaznikten pokazywal B klatek na 

ierwsze objawy zachwytu tq grq 
mogq wystqpid u stabszyeh 
osobnikow juz po odpaleniu 
programu. Takie sobie intro 
poprzedza menu, ktore powinno 
bye przykladem dla innych 

producentow gier. Kolorowe, w wysokiej 
rozdzielczosci, czytelne i pozwalajqce na 
bezproblemowy wybdr wszystkich 
interesujqcych nas opeji. Cz?sc odpowiedzialna 
za prefereneje pozwala nam ustalid sterowanie 
w grze, a takze parametry grafiki. 0 ile w tym 
pierwszym wypadku nie natykamy si? na nic 
nowego - mozemy wybrad joya. klawisze ze 
standardowym ustawieniem lub wlasne 

sekund? w rozdzielczosci 640x480 a 
tymezasem gra hulala az mito. Zapewniam was 
jednak, ze nie ma jak 3DfX - to po prostu urywa 
glow?, 

URYWANIE GLOWY 

Glow? rowniez urywa (przynajmniej mojql wybor 
samochodow i tras. Torow do scigania si? jest 
siedemnascie, z tym ze sq to wariaeje czterech 
podstawowych. Pierwszy - najprostszy - to 
trasa treningowa do szybkich wyscigow i 
zapoznania si? z autem, a nast?pne to cztery 

U gory: 
Jak riobrze znowu poczuC 
asfall pod kotami 
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I tym oto sposobem dojechalidmy do konca tej 
recenzji, Recenzji gry, ktora dta mnie stala si? 
ideatem wyscigow samochodowych. Wad 
praktycznie w niej nie ma - no moze oprocz 
muzyki, a takze braku jakichkolwiek mistrzostw. 
To jednak w najmniejszym stopniu nie 
przeszkadza w graniu, do ktdrego wszystkich 
serdecznie zach?cam. 

Producent: 
Kaiislo/Microprose 

Wymagania: Dystrybutor: 
Pt33A6MB/CO-ROMW IPS 
Windows HDD lel. (022) 6422766 

. Internet: hllp://www.ultimalerace pro 

Numer Qi/96 

w kupie czy samotnie 

a iezdz«6 mozna przBrdznie. W trybie dla 
lecfnego gracze ^ozemy wybrad gr? solo, gdzle 
noginamy naszy^ samochodem po wybranej 
trade vv celu i lobycia jak najiepszego czasu. Od 
nas zalezy, czy na trasie b?dq rozmieszczone 
punkty kontrolne (checkpointy). do ktdrych 
musirny dojauad w okre^ionym czasie. Takie my 
decydujemy o tym, czy ha torze b?dziemy sami 
jak palec czy t-.z b?dzie nam towarzyszyl... 
duch. To tajemnicze stworzenie nie ma nic 
wspolnego ze /oraszeniem ludzi - to po prostu 
pojazd prowadzony przez komputer po trasie 

f doktadnie takiej, jak wczesniej ustalilismy. Po 
prostu smigarny jakqs trasq raz z czasem np. 
25 sekund i kazemy komputerowi zapami?tac 
ten przejazd. Podczas nast?pnego, jesli 
wybralismy jazd? z duchem, komputerowy 
zawodnik m ^leznie od naszych wynikbw,_ 
osiqgnie czas 25 sekund. Dose ciekawe jest to, 
ze mozemy sebie takich przykladowych 
przejazddw nagrac ile chcemy, a potem przed 

p^|cigiem wvbierac ten, ktdry nas interesuje. 
naW0o'zwiq/:anie wspaniale zach?ca do 

osi^gpnia cnpaz' lepszych vyynikbw - no bo czemu 
nie przegonjk: ducha... skopo; mozna?‘Niestety 
nie:udalo mi si? ustalid, gdzie program zapisuje 
nasze prz^zdy, bo calkiem fajnie byloby mdc 
zaniedd np. koledze swojego najlepszego ducha 
tale to brzrni...] i zobaezyd, kto jest lepszy. 

Ale ilez mozna scigac si? 
samemu albo z jakims 
niematerialnym 
samochodem-widmem, 
nieprawdaz? Dla tych, 
ktorzy chc? czegos 
wi?cej przygotowano 
drugi tryb, czyli wyscig z 
przeciwnikami 
sterowanymi przez 
komputer. Nie rozni si? 
to praktycznie niezym od 
wyscigu w samotnosci, z 
tym ze tutaj autek na 
trasie jest jakby wi?cej, 
bo osiem. A poza tym 

okrpzen, jakq trzeba 
pokonac, zeby skonezye wyscig. Moze ich bye 
od jednego do dziewi?cdziesi?ciu dziewi?ciu. 
Poza ilosciq okrqzeri mozna tez ustalic 
"jakodd" komputerowych przeciwnikow: maj? 
bye ciency jak wygazowana mazowszanka czy 
moze mocni jak wielkanocne jaja na twardo. 
Uwazajcie z tym jednak, bo nawet na 
najnizszym poziomie komputerowi przeciwnicy 
nie jezdz? najgorzej - ale po paru jazdach 
treningowych nie powinno bye z nimi 
problemu. Calkiem inna sprawa to panowie (i 
panie) na poziomie hard - tu mozemy jedynie 
pooglqdac ich tylne zderzaki, a na trasie 
treningowej po szesciu okrpzeniach bezbl?dnej 
jazdy z naszej strony zaczynaj? nas dublowac. 
Zapewne ich autka sq niezle podrasowane, ale 
przeciez my tez mozemy zabawic si? w 
mechanika,.. 

JEDNAK W KUPIE SILA 

Chyba nikt nie zaprzeezy twierdzeniu, ze 
najlepsza zabawa to granie w trybie 
multiplayer. URP pod tym wzgl?dem nie tylko 
nie ust?puje swoim konkurentom, ale nawet 
staje troch? przed nimi. Powtid tego jest taki, 
ze oprdez uwzgl?dnienia w grze chyba 
wszystkich mozliwych protokolow polqczenia 
dwdeh lub wi?kszej ilodci komputerdw i 
normalnego dcigania si?, URP umozliwia cos 
wi?cej. Owo cos to rzecz znana doskonale z 
giery Destruction Derby, czyli arena, na 

ktorej wszystkie chwyty dozwolone. Dopiero 
y tutaj porzqdnie daje znac o sobie zbyt slaba 

Gdzleslepchaszbaranle karoseria samochodu, bo zejdb z tego dwiata 
jeden jest bardzo latwo. A punkty otrzymuje si? za 

ostatnie stukni?cie samochodu, ktdry po tym 
zrobii efektowne bum. Caiosc banalnie prosta, a 
zarazem dajqca tyle satysfakcji z gry, ze az 
ci?zko o tym mowic, 

□6LEPLEM, OSLEPLEM! 

META 

U dotu: 
Ten zakrel slonczy sle 
chyba aa Sclinle 

Podobnie dose ci?zko pisac o wrazeniach, jakie 
dostareza sama jazda. Sq one po prostu 
wspaniale i, jak dla mnie, niepowtarzalne. 
Samochody na drodze zachowujq si? bardzo 
"arcadowo", efektownie si? slizgajq, 
przyspieszajq dr?c opony. A to wszystko w 
akompaniamencie ryku silnikow i wspaniafej 
grafiki, Oczywiscie strona dzwi?kowa gry nie 
ogranicza si? tylko do wycia garow. Z zewnqtrz 
slychac mnostwo naturalnych odglosow, a do 
wyscigu przygrywa nam muzyezka. Co do tej 
ostatniej jednak, to mam pewne zastrzezenia - 
otoz jest ona tak cicha, ze praktycznie,,. jej nie 
ma. I to chyba jest najwi?ksza wada tej gry - bo 
odpowiednia muzyka do wyscigu to rzecz bardzo 
wazna. Grafika zreszt? tez, ale jej nie mog? nic 
zarzucic. Zadnych zaciachow z teksturami czy 
obiektami, ladnie, kolorowo i co najwazniejsze - 
szybko. Nie mowi? juz nawet o wrazeniu, jakie 
robi np, jazda w deszczu, ktdry zmienia swoje 
nat?zenie od lekkiego kapusniaezka az do 
prawdziwej ulewy, w ktorej pomimo swiatel 
trzeba jechac praktycznie na pami?b. W ogole 
roznego rodzaju fajerwerkow jest sporo, ale nie 
na tyle duzo, zeby rozpraszaly one podczas 
jazdy - i tak powinno bye. 
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Plusy: 
'Maidobor holordw 
Mypowo bajhowa Tabula, 
bez udziwnicn’' 
‘braknalrglnej rcklamy w 
trakciegry 

Minusy: 
•zdarzaftsie syluacje bez 
wyjscia 
•gra m prublemy z Sound 
BlaslErem AWE 64 

□cena: 

6 

Stodkie tajemnice i 
Hariboy's Quest_ 

iy Producent: 
Haribo 

Wymagania: Bystrybutor: 
bos GjXimus $.A 

Internet: http//www opllmus com pi 

Ppzemysl giep kompulepowych juz od jakiegos 
czasu (momenlem uznanym za przelomowy byla 
ppemiepa Wing Commandepa 4) staje sip zrddtem 
dazycti pienigdzy i zaczynajp doslrzegaC go tzw. 
"powazne fipmy". Nie wipe dziwnego, ze niektope 
z rich zapragngly, by gry reklamowaty ich 
prodnkty, przez co korzySci czerpie zarowno 
autor ppogpamu, jak i fipma, kldra zlecila 
reklamp. Historia "giep reklamowycb" sipga 386 
(albo jeszczB dalej), kiedy to milosnicy 
kompulerowych uciech mugli pobawic sip z 
czyms takim jak Colgate. Kolejap grp lego typu 
byla Pepsi Virtual Reality Game. Byty to jednak 
zrpcznoscidwki. Tymczasem lirma Haribo, znany 
producent slodyczy, lirmaje obecnie przygodowkp 
zatytulowanp Hariboy's Quest, ktora nie jest tak 
nachalap reklamp, jak to byla w przypadku 
dwoch poprzednich, a i gra sip w nip o wiele 
przyjemniej. Ale ad poczptku. 

Krzysztof Kaliszewski 

ma wyjscia - musi 
uratowac Bonboni?. Jak 
si? zapewne domyslamy, 
graez wcieli si? w 
postac Hariboya i przy 
pomocy (sporadyeznej] 

-Zlotego Misia oraz 
stodyezy przemierzy 
wszystkie trzy krainy. 

Szczerze mtiwtqc* 
Hariboy's Quest 
rewoluejq bynejmniej m 
jest, Dokladnie tak same 
wyglqdaly jeszcze 
przygoddwki robione na 
288 czy amig? [King's 

Quest itp.). ale nie mozna wymagac zfozonoici^ 
od gry dla dzieci. Grafika jest fadna, nie razi i 
znaezkami reklamowymi (nigdzie poza czot6wk| 
nie zauwazytem loga firmy Haribo), wi?c w | 
sumie gr? nalezaloby ocenrfi pozytywnie. | 
Wyobrazmy sobie Kajka i Kokosza w wyzszej j 
rozdzielczosci i z sensowniejszymi dialogami, a 
otrzymamy wlasnie obraz Hariboy’s Quest. 
Jedynq dose istotnq wad? programu jest fekt, 
ze niekiedy zdarzajq si? sytuacje bez wyjscia, 
jesli zapomnimy wziqfi jakiagog przedmiotu, ale 
z drugiej strony pomyika musisisby byb tak 
oczywists, ze nawet nie ma po co o tym 
wspominat Ogbfem, je^lj mialbym dziecka, 
kupilbym mu takq gr?, ■ 

WimerOPB 

Po prawej: 
Ciekawe, cu fesl ukryle na 
drzewie? Moze slodycze 
HariDo? 

ra przeznaczona jest dla dzieci w 
wieku do 10 -12 lat. Wykonana 
w kreskowkowym stylu, w 
konweneji nieco przypominajqcej 
Disneyowskq kresk? prezentuje 
si? bardzo fadnie. Duzo 

odpowiednio dobranych kolorow, rozdzielczosc 
640x480 i mity dla ucha dzwi?k - to gtowne 
zalety, jesli chodzi o opraw? programu. 
Hariboy's Quest jest przygodowkq klasycznq az 
do bolu. Poczqwszy od sposobu przedstawiania 
lokaeji (statyezne obrazy, po ktorych porusz-a 
si? sprite przedstawiajqcy bohatera], a 
skonczywszy na zasadach (zbierz przedmiot, 
jesli da si? zebrad, porusz nim, jesli da si? 
poruszyc, rozmawiaj, jesli mozesz). Ze wzgl?du 
na wiek potencjalnego odbiorcy, zagadki nie sq 
zbyt trudne, choc czasami trudno zorientowac 
si? co do niektorych mozliwosci. Zwykle jednak 
rozwiqzanie nasuwa si? samo po znalezieniu 
odpowiedniego przedmiotu. Teksty na szcz?scie 
sq w "dymkach”, a j?zyk gry jest na tyle 
prosty, ze nawet dziecko nie powinno miec tu 
problemow "komunikacyjnych” (oczywiscie nie 
mowi? o dziecku angielskkm, tylko np. polskimJ. 
I to w zasadzie tyle, jesli chodzi o mechanik? 
gry. 

Fabula rowniez jest klasycznq bajkq dla dzieci. 
Akcja dzieje si? w krainie Bonbonia, 
zamieszkalej przez slodycze. Bonbonia sktada 
si? z trzech cz?sci - sredniowiecza, 

starozytnego Rzymu i dzikiego 
zachodu. W kazdej z tych krain 
ukryta jest jedna z trzech 
zaginionych ksiqg wiedzy. Sq one 
potrzebne by uratowac 
magiezne drzewo, przez 
ktore odbbywa si? 
transport slodyczy do 
naszego swiata. Wladca 
[?] Bonbonii, Zloty Mis, 
uznal, ze osobnikiem, 
ktory z pewnosciq 
odnajdzie ksi?gi b?dzie 
chtopiec o imieniu 
Hariboy. Na jego drodze 
stojq jednak piraci, ktorzy 
takze pragnq odnalezc 
ksi?gi dla wlasnych 
korzysci. To wlasnie oni 
uszkodzili magiezne 
drzewo, wi?c Hariboy nie 
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Producant 
LPbiSoh 

Dystrybiitap; Wymagania: 

3.1/95; VGA 

Internet: mip f/mmd 

□cena: 

V 

pomocq niewygodnego edytona takze mozna 
znobic doskonalq map?, a przeciez do tego 
sprowadza si? idea programu. 

Jednaktwonzenie map (lsobie, a muzom" nie 
jest tym, czego pragn?libysmy najbardziej, bo o 
wiele wi?kszq satysfakcj? daje przejscie etapu, o 
ktorym nie wiemy, czego mozna si? spodziewac 
na koncu czy nawet „za rogiem" tczyli o ekran 
w prawo). Na szcz?scie autorzy pomysleli 
rowniez o tym. W tym celu program oferuje 
mozliwosc komunikacji za pomocq Internetu z 
innymi graczami i wymian? map mi?dzy nimi, 
Edytor pozwala na dokladne opisanie kazdej 
tworzonej mapy z uwzgl?dnieniem tytulu, autora 
i krotkiej notatki, tak wi?c publikacja naszych 
dziel w Internecie, oprdcz mozliwosci uzyskania 
nowych map, drogq wymiany, sprawi nam tez 
wiele radosci, jesli nasza mapa stanie si? 
popularna wsrod innych graczy. I to by byto w 
zasadzie tyle, jesli chodzi o edytor. Na krqzku 
jednak oprdcz niego znajduje si? tez specjalna 
wersja samej gry, ktora pozwala na zabaw? w 
dwoch trybach. Pierwszy z nich to klasyczna, 
znana z pierwowzoru w?drowka etap po etapie 
od poczqtku do korica, natomiast drugi 

pg ^ y pn 3 PI LJ G SIQ H.6 

s,(iW in smnie nie powiem, ze nie warto, howiem 

linma HUiSoli wydata pflwiiie wie^ edycji tej gry, 

anozatym symp^tyczny mrOweh (7) jest 

postacia, ktora pi'zynajmniej dla mnie jesl o wiele 

ciekawsza, lit I’^nia pop^aeny Sonic. Gier 

zrGcznosciowycii ootilnie nie lubia i nie ma go 

tep Bki'ywat, zreszta z wyzszymi poziomami 
Raymaaa rdwniez sobie nie radzg, ale ta gpa 

dziwnie mi sie spodobala, nie wapnminajac 

juz a peakcjacii peszty doiaownikow, ktfirzy radza 

mnie, a Rayman (’bwniez w ich opinii jest jednii z 

najciekawszycli ppopi?ycji lego lypu. 

LORD Y 

ilosnikow ..Mrowka1' jest 
wi?c wielu. Jak sprawic im 
radosc? - oczywiscie kolejnq 
edycjq gry poszerzon? o 
dodatkowe etapy. Jednak 
producent poszedl dalej. 

Owszem - prezent „podstawowy" w postaci 
dwudziestu czterech nowych etapow oraz 
siedemnastu najciekawszych tzdaniem 
autorow) z nowej edycji to mila rzecz, 
ale jeszcze milszq jest mozliwosc 
edycji wlasnych map przy 
wykorzystamu wszystkich 
elementow, z jakimi moglidmy si? 
zapoznad przy okazji zabawy w 
szedciu swiatach 

udost?pnianych przez gr?, Do 
te9° Program umozfiwia 
opcjonalne manipulowsnse 
niektdrymi d^ementami 
czy ich 

wladciwosciami, 
takze 

definiowanie 
mozliwosc 
sarnego 

%mana, 

- Mm: tif .iwisanie" Eti ^ 
IJ BF?Me r^fewicq. Do tego 

V okreSlid stopieri 

xj udno^i poziomu, wybrad jego 
0 i towBrzyszqcq zabawie 

#3% To tyle co do 
^iiwosci mappersbo tak 

modul. w ktdrym 
"stf'jlJ)emy mapy, Je&i 

chodzi o |ego ocen?, 

p nie juz tak rewel&cyinie. 
_ ytywne wrazenia zmniejsza 

^ nie radykslnie) niezbyt 

S0l% ta z pewnodciq nie infcuicyjm 

raz jeszcze 

sposob obstugi oraz fakt, ze niekiedy podczas 
przenoszenia elementow w celu umieszczenia 
ich w odpowiednim miejscu na chwil? znikajq 
kawatki bitmap - z przenoszonego elementu 
albo innych - juz ^polozonych". Co prawda w 
gotowej mapie nie da si? zauwazyc czegos 
takiego, ale __ 

umozliwia nam uruchamranie map wlasnych oraz 
uzyskanych drogq wymiany, ale pozwala takze 
na zspoznanie si? i kaidyffl i czterdziestu jeden 
etapdw oferowanych przez gr?. Polqczenie tych 

dwdch aplikacji daje w efekcie zestew 
wyjqtkowo atrakcyjny dla wszystktch milosnikow 
Reyman a - nawet tych, kttirzy posiadajq juz 
pilrwszq edycji Co jak co - 24 nowe mapy plus 
edytor to sama w sobie rzecz warta 

linteresowania, a obecnofifi siedemnastu ™ | 
f\ leveli mozna potraktowac jako pre?*ifl| 

!t dla ktdrych jest to pierwsze zetkfnfccie 
„jymanBm (sq tacy?), Reasumujqc - jesli 

lui^Raymana, ngprawd? warto rozejrzec si? 

za tym tyUflem, 

denerwuje w 
trakcie pracy nad 
etapem, Wady te 
musialem 
zaznaczyc z 
obowiqzku, ale od 
razu dodam, ze 
bynajmniej nie 
dyskwalifikujq one 
programu, bo z 
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Dawno temu w odlegtej galaktyce 
I Star Wars Rebellion_ 

Na grg Slap Waps Rebellion czekaly juz od dawna 

sale pzesze stpategdw pozmitowanych w 

gwiezdnych wojnacb a do tej popy paczonych 

ppzez Lucasflpts wylacznie zpycznoscidwkami i 

slpzelaninami, More - mimo osadzenia w dobrze 

znanym im swiecie - jakos nie bapdzo pociggajai 

pasowego Mega. Po lak dlngim okpesie 

oczekiwaaia pudelko z gpg dopadtem wipe z piang 

na ustacii i dpzgcymi ppkami hlyskawicznie 

wepchngfem plytkg do czylnika. Jednak enluzjazm 

znikl pownie szybko, jak sip pojawil. A oto 

dlaczego... 

Lord Yabol 

przeprowadzac desanty na neutralne systemy, 
co przeezy idei gloszonej przez rebeliantow (i 
przez propaganda Lucasa) o lpdobrych chlopcach 
walczgcych ze zlym Imperium w imsf pokoju*. 
Idee w Rebellion poszly w odsfcawk?, liozy si? 
tylko energia l surowee, dzi?ki ktdrym mozna 
zapewnid sobte triumf nad przeciwnikiem. 
Pienf?dzy w grze nie ma. Produkowanre statkdw 
i oddzieldw deaantowych wymegs surowca 
(kopafnle) przerobionego Ew rafineriaob) na 
metal stosowany w konstrukcjach. Ekommiczne 
strona gry zostala jak widsd potraktowane 
bardzo skromnie. Kopalnie wydobywajg 
wylgeznie jeden surowiec, ktdry uzyweny jest 

zsrdwno do produkcji 
niszczycieli, jak i do 
trenowania regimentdw 
piechoty. Przy tym kwestia 
transportu surowedw 
zostaia zupelnie zignorowana 
i np. majgc mnostwo kopafni 
i rafinerii w jednym systemie 
planetarnym, mozemy 
uzyskane tam surowce 
blyskawicznie wykorzystad w 
produkcji okr?tdw na 
planecie oddalonej o lata 
swietlne. Przy tym 
niekonsekweneja ta jest 
tylko cz?sciowa, bowiem 
przelot eskadry okr?tdw 
mi?dzy systemami trwa juz 
zwykle okolo miesigea. 

odstawowe zarzuty sg dwa. Po 
pierwsze niezbyt atrakcyjna 
grafika, a po drugie absolutna 
niezgodnosc z nealiami filmu i 
opartych na jego fabule ksigzek 
(tych, ktore sg powszechnie 

akceptowalne przez fanow - pomijam 
trzeciorz?dne wypociny czwartorz?dnych 
grafomanow, jakie pojawiajg si? na rynku 
ksi?garskim). Na poczgtku zajmijmy si? drug? z 
wymienionych wad, jako ze jednoczesnie 
umozliwi to przedstawienie tfa gry. 

Oczywiscie, jak mozna si? domyslid, tlem sg 
zmagania Imperium z rebeliantami 
przedstawione w trylogii Lucasa. Jednak 
realiow filmu gra trzyma si? raezej srednio. Na 
poczgtku sity Imperium i rebelii sg wyraznie 
proporcjonalne, co jest bzdurg, W trakeie gry 
obie strony probujg skaptowad dla siebie 
neutralne planety przy uzyciu dyplomatow lub 
desantu, przy czym zadziwiajgcy jest fakt, ze 
nawet grajgc rebeliantami, mozna 

Interesujgcym elementen) gry sg postacie 
pierwszo- i drugoplanow(e. tgcznie jest ich po 
trzydziedci dla kazdej strony i odgrywajg one 
istotng rol? w grze. Kazda z postaci opisana 
jest sporg ilodcig wspdtczynnikdw, fctbre 
okredlajq jej moziiwoSci podj?cia okredlonych 
dzialart i uzyskania pozqdanych rezultattiw. 
Postacie pserwszoplsnowe - po stronie 
Imperium Darth Vader i Imperator Palpetine, a 
po strode sojuszu Senator Mon Mothma i Luke 
Skywslker odgrywajg istotng role w zakortezenw 
gry, bowiem oprdez opanowania pEanety - 
stolicy danej strony - do zwyci?stwa wymagans 
jest rdwniez pochwycenie (lub Jikwidacja) 
postaci pierwszoplanowych przecrwnika, 
Postacie pierwszopfanowe majg jeszcze jeden 
cel, a mianowicie mogg dokonywad misji 
rekrutacyjnych, dzi?ki ktdrym uzyskujemy 
kolejne postacie (na poczgtku gry po kazdej 
stronie jest maksymalnie dziesi?d postaci). 
Glowne zadania pozostalych, to dyplomacja, 
likwidowanie buntow, dowodzenie oddzialami i 
flotg oraz szpiegostwo. W zaleznodci od 
wspolczynnika w danej dziedzinie dana postad 
kwalifikuje si? do okreslonego zadania np. nie 
ma sensu kogos o wspolczynniku dyplomacji 
ponizej 10 wysylad w misj? dyplomatyczng. 
Misje szpiegowskie w sumie istniejg raezej dla 
dekoraeji, bowiem informaeje uzyskane za ich 

Strona taktyezna 
prezentuje si? nie 
Go prawda zestaw 

statkdw dost?pnych I 

kazdej ze stron jest I 
dodd spory (po 
dziewtgtnadcle dla 
kazdej), ale juz sys^rJ 
watk kosmicznych 
zrealizowany jest 
beznadziejnie, Nezywa I 
si? to „cudo”: 

innovative 3D battle |l 
simulation i 
rzeczywiscie jest 
innowacjg, co jednak l| 
wcale nie swiadezy o f| 
tym systemie dobrze. 
Po pierwsze grafika w . 
tym trybie prezentuje 
si? koszmarnie. To 
samo tyezy si? obslugi., 
Szczpsliwie mozna 
wtgczyc symulacj? walk] 
i komputer poliezy 
wszystko za nas, co w 
przypadku posiadania 
przewazajgcych sil jest 
zalecane i 
zdecydowanie utatwia 

grg. aitwy o planety w ogoie nie mogg bye 
rozgrywane manualnie przez graeza. Po ataku 
otrzymujemy tylko informacj? o tym, czy 
powiddl si? oraz jakie byty straty nasze i 
przeewnika. 

Ilumef 56/88 
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Po OBU STR 

Been Labansat - niezly szpieg i sabotazysta, 

kiepski dyplomata. 

Darth Vader - rbwnie niebezpieczny jak 
Imperator. Silny Mocy, potyzny przeciwnik, 
wielki przywodca nie tolerujycy potkniyc 
swoich podwladnych. Odpowiada tylko przed 
Imperatorem. 

poslacl 

Minusy: 

MflzpoczGlelnle 
wykonystaoe w^uu 

•graflka 
•mkawalkw 

□cena: 

5 
Imperator Palpatine - bardzo niebezpieczny 
przeciwnik, doskonaly prawie pod kazdym 
wzglydem, silny wladca. Jego potyzna Moc jest 
bardzo niebezpieczny broniy. Podobno nie nosi 
bielizny, 

pomocy nie sy az tak przydatne, by narazac na 
ryzyko pojmania lub dmierci naszy postac, Dose 
istotny, choc rnniej niz dyplomacja, misjy, jest 
udmierzanie buntdw na planetach. Bunty mozna 
co prawda stfumid w sposob klasyczny: 
obsadzajyc planety odpowiednio duzym 
garnizonem wojska, a postacie przydzielac do 
innych misji, ale czasami trzeba tez uzyc swoich 
bohaterow do tej niewdziycznej pracy. 

I tutaj jedna uwaga. Calkowitym bezsensem 
(chod to tylko moje zdanie) jest wydawanie 
rozkazdw kazdemd, nie wylyczajyc nawet... 
Imperatora. W takim razie w czyjy roly 
wcielamy siy w opracowanym przeciez juz 
dawno swiecie Star Wars, gdzie Imperator jest 
wtadzy absolutny? Rozumiem odgrywanie roli 
Palpatine'a, ale rozkazywanie mu.., 

jeszcze zniesc, gdyby nie to, ze dobdr kolordw 
(strasznie nieciekawy) powoduje wrazenie, iz 
twdrey wykorzystali nie wiycej niz 32 barwy, ze 
szczegolnym uwzglydniemem trdjcy RGB (red, 
blue, green), a olbrzymia pikseloza jeszcze 
bardziej potyguje negatywne wrazenia. A do 
tego filmiki, zarowno poczytkowy jak i koncowy, 
nie robiy najlepszego wrazenia. Zwlaszcza lot 
wahadlowca wzdluz Super Star Destroyera to 
koszmar. Ludzie! przeciez w Tie Fighterze filmiki 
miydzy misjami byly lepszej jakosci, a zajmowal 
dziesiyciokrotnie rnniej miejsca!!! Scena 
koncowa to kolejny powod do rozpaezy. 
Obejrzymy sobie szturm Imperium na kwatery 
rebelii lub atak Sojuszu na Courscant trwajycy 
minuty - pdltorej w takiej samej rozdzielczosci 
co sama gra i na dodatek nie na pelnym ekranie 
tszerokie paski u gory i dolu) - i koniec. Zadnego 
komunikatu, napisu o wieeznej chwale itd. Placz 
i zgrzytanie zybami... 

Bye moze, gdyby gra nie wiyzala siy ze Star 
Wars i firmy Lucas, mozna by bylo ocenid jy 
pochlebniej. Np. w przypadku, gdyby bylo to 
dzieio poczytkujycej firmy, sprzedawane 
powiedzmy w cenie Earth 2140. Ale po Lucasie 
& spolka mamy prawo spodziewac siy produktu 
na poziomie swiatowym, wiyc Rebellion jest 
raezej przykry niespodzianky dla wszystkich 
komputerowych milodnikow Star Wars. Lepiej 
wiyc sluzyc Ciemnej Stronie Mocy w Tie Fighter, 
a dla zaspokojenia potrzeb strategicznych 
odpalic chocby zabytkowy Deadlock, niz myezyd 
siy z nie najlepiej wykonany kombinaejy obu 
wymienionych. 0 czym zreszty informujy z 
potyzny przykrosciy, jako ze sam wiyzalem z ty 
gry bardzo duze nadzieje. ■ 

Han Solo - kolejny bohater Rebelii, czysciowo wolny 
strzelec, doskonaly w akcjach szpiegowskich i walce 
mysliwcow. Wysmienity pilot - jeden z najlepszych, 
niestety za jego glow? wyznaczono nagrody, co 
moze mu nieco przeszkodzic w wykonywaniu zadan. 

Pora na kilka slow o oprawie medialnej gry [vide 
zarzut nr 1). Otdz do dzwiyku nie mam 
zarzutdw. Podczas rozgrywki bez przerwy 
przygrywal mi marsz imperialny, przerywany 
komunikatami postaci, zotnierzy i robotow, co 
brzmialo wyjytkowo sympatyeznie. Natomiast z 
grafiky jest juz duzo gorzej, by nie rzec: 
tragieznie. Rozdzielczosc 640x480 datoby siy 

1 

Wymagania: 
Win 95, 16 M8 RAM, 
MB, CDx4 

Internet: hllp://www Stanvars c 

Chewbacca - dobry mechanik i pilot, najlepszy w 
akcjach szpiegowskich i bezposrednich starciach 
z wrogiem. 

Luke Skvwalkeh - jeden z glownych bohaterow 
Rebelii, silny wojownik, dobry szpieg i dyplomata. 
Dziyki temu, ze uzywa Mocy, jego zdolnosci bardzo 
szybko i stale wzrastajy. 

Humer 0G/9B 
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Mangowa przygoda 
Takenu - Letter of the Law - Epizod 1 - Rozdziatv 1.2.3 

Bylo tak - naczelny wcisnql mi pudeiko do tapek i 
oic nie atari* odszedl w sinq dal. Popalrzylem, 
podumatem, odtozylem i dalejZe konlynuowad 
„siecidwkq" w Quake a. Gdybyiojuz po 
wszystkim, a czerwona zastona rozwiala sip, 
ukazujqc sztywne zwtoki moich przeciwnikdw, na 
powrot okazalem zaintaresowanie tajemniczemu 
pudeteczku. Takenu, hmm - myslp - TEW Takeru? 
Tak! Dkazalo sip, ze ten! Ale... (kttiry?) Przeciez 
Takeru to manga, co manga robi na plytce? Czym 
prpdzejodpalilem program i... 

Po prawej: 
KoJesle nie chclell uwlerzyC, 
ti oiogg im dad lugnla 
jednoczeSnie. 
Nie Iracilem czsu na 
tlumaczenia- 
debowa lawa stojaca w 
kgcie zrobila to za mnie... 
Sladofa jmszta z dymem. 

Mr Jedi Na poczqtku rozczarowanie i 
znudzenie. Dosyc kiepskie obrazki 
pseudotrojwymiarowego 
miasteczka, male okienko, zero 
akcji, a ja plqsam sobie po pustych 
uliczkach i nie mogp znalezc 

wyjscia. Lub raczej - jakiegos wejscia. W koncu 
jest! Jakas mordownia - tlumek zakazanych 
twarzy nalezqcych zapewne do miejscowych 
zabijakow, gotowych przerobic Cip na siekane 
kotlety z byle powodu. I nagle... Akcja! Niby 
brak animacji jako takiej, ale za to dynamiki w 
brod! W koncu slowo „manga" oznacza w 
wolnym tlumaczeniu ,, niepohamowane obrazy” i 
zaiste - sq one niepohamowane; kto nie wierzy, 
niech zobaczy Takeru - manga autorstwa Buichi 
Terasawy, podana w konwencji gry przygodowej! 

Poczqtkowo pomyst wydal mi sip niezbyt trafny, 
gdyz niespecjalnie bylem w stanie wyobrazic 
sobie mangp, a wipe komiks, udajpcq grp 
przygodowq. Gdy jednak akcja ruszyla do 
przodu, nawet nie zdpzylem wtozyc mojej 
rdzowej pilotki z pomponikiem, a juz bytem po 
same uszy zaplptany w tp niezwykfq historip. 
Takeru to mfody lowca nagrod, dla ktorego 
stowo 1Pstrach" nie istnieje, a mocy mogp mu 
pozazdroscic najbardziej mocarni zloczyricy w 
calej krainie. Kraina Yamato natomiast to kraj, 

Na dole: 
Dobra robaczkl! Przyjmule 
warunkl, 
zaraz flamy sobie po 
laclalach, 
dajcie ml chwilg na 
poprawlenio fryzury. 

w ktdrym w przedziwny 
sposdb koegzystuje obok 
siebie magia i 
nowoczesna 
technology, a 
wipe nie 
zdziwcie 

gdy 
przejezdzajqcy 
obok na 
skuterze 
powietrznym 
facet cidnie w 
Was magiczriym 
zaklpciem 
pozbawiajpeym 
owlosienia na samym 
czubku gfowy. Tutaj to 
standard. Ale nasz bohater 
jest przygotowany na takie 
niespodzianki - w koncu jest lowcp, a zatem nie 
obce sp mu skomplikowane magiezne regulki i 
ostry miecz zbroezony krwip. W jego cipzkiej 
pracy towarzyszy mu najlepszy przyjaciel - 
Bumbuku, dziwne lisowate tezy tez wilkowate) 
stworzonko-cyborg, chowajpce sip w swej zbroi 
niezym zolw w skorupie, tyle ze ta ..skorupa” 
ma o wiele szersze zastosowanie. Dla przykladu 
- oprocz tego, ze jest bardzo odporna na 
brutalne ..pukanie" z zewnptrz, to jeszcze do 
tego lata i to nie byle jak! Jest w stanie uniesc 
samego Takeru i mknpc z zawrotnp szybkoscip 
przebijajpc sip przez najgrubsze nawet mury! 
Mimo, ze Bumbuku dzipki awanturniczej naturze 
swojego pana obrywa regularnie kolejne razy od 
przeciwnikdw, to ma glowp na karku, gdyz 

zasadnicze 
czpsci. 

Pierwsza z 
nich to w 

miarp klasyczna 
przygodowka, czyli 
zwiedzanie 
pomieszczen. 
rozwipzywanie 
zagadek, szukanie 

przejdcia do dalszych 
etapow. Druga czpsc natomiast jest 

fabulp, czystp akcjp - przed oczami graeza 
pajawiajp sip kolejne kadry mangi, historia nagle 
ozywa. Czasami podezas takiego nawafu 
obrazdw graez ma okazjp dodac swoje trzy 
grosze, ot na przyklad wybrac czar rzucany 
przez Takeru (najczpdciej), bpdz tez pomdc w 
sterowaniu latajpcym Bumbuku czy tez w 
podglpdaniu Ksipzniczki Kazahime 
Najprzyjemniejszp rzeczp w calej grze jest jej 
prostota, lecz podana w formie, ktdra nie drazni 
zbytnim prymitywizmem, gdyz wyrainie widad, 
ze twdrey postawiii przede wszystkim na debrp 
zabawp, pozostawiajpc zampezame szarych 
komdrek innym. Z idep tp wspaniafe wspblgra 
klimet tej opowiedci - milodnicy fantasy powinnr 
bye zadowoleni. Swiat stworzony przez 
Terasawe jest na tyle mistyezny i ciekawie 
przedstawiony, ze nie pozwala grajpeemu na ani 
jednp chwilp zwptpienia w rozgrywajpee sip 
zdarzenia - wcipga bez reszty. 

czpsto sluzy pomocp w 
najbardziej, hmm - 

skomplikowanych 
sytuacjach. A do tego 

na 
dwie 

Numer 06/98 
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□cena: 

zrnieszsna z przyslowiowym blotem w 
zechodnich pi&mscb komputerowych - co 
prawda przyznsj?, ze ne pofu gier przygadowycb 
jest cala mas a Eepszych produktdw, ale i drugiej 
strony nalezy wziqd pod uwag?, ze przede 
wszystkim mamy tutaj do czynienia z komik&em. 
a dopiero na drugim miejscu z grq przygodowq. 

Wiem, ze w ubieglym roku mi?dzy innymi we 
Francji, manga Takeru miala swojq premier^ a 
wi?c jeSli spodobajq si? Warn przygody 
tajemniczego lowcy i dobrze si? rozejrzycie* 5yd 
moze w Wasze r?ce wpadnie kilka tomikow 
bardzo fascynujqcej opowiesci... Powodzenia w 
poszukiwaniach. 

Wymagania: 
{Endows3.1.95,4 MB,-SB 

Dystrybutor: 
MulllComp 
mmimm 

Internet: ni|p.//www.ne1cHy.or.Jp/A«>Glri/~ 

Fra du cent: 
SwSoll/Eaais Peak Inieractto 
Ccrporaaiort toe. ■ 

Nam 06/30 

Oczywiscie sq tez wady, a jakze! Po pierwsze 
musz? si? przyczepic do angloj?zycznej 
adaptaeji programu. Chociaz nie mam nic do 
zarzucenia osobom podkladajqcym glosy, 
strona techniczna pozostawia troch? do 
zyezenia. Glosy nie zawsze zgadzajq si? z 

. ruchami ust postaci, ipezerze m6wiqc 
synchronizacja zdarza'si? tu bardzo rzadko. 
Poza tym dialogi sprawiajq wrazenie lekko 
sztucznych, niby sq dobrze zrobione, ale 
bardziej pasujq do mydlanej opery i 

przypominajq raezej zaawansowany podklad 
lektorski anizeli pelny dubbing. 0 wiele 
prosciej, i moim zdaniem korzystniej dla 
calosci, byloby pozostawienie oryginalnej 
sciezki dzwi?kowej (jezeli takowa istnieje) i 
dorobienie napisow lub ewentualnie lektora... 
Gra ma jeszcze jedna wad?, ale o tym pozniej 
- teraz skoncentrujmy si? na tym, co 
najprzyjemniejsze.,. 

Jak juz wspomnialem, Takeru jest lowcq 
nagrod, ale nie jakims obszarpanym zabijakq 
goniqeym za slawq i pieni?dzmi, lecz obroncq 
prawa, porzqdku i ucisnionych. Jest bezlitosny 
dla wrogow i gotowy do najwi?kszych 
poswi?ceri w imi? przyjazni i mitosci. Che, che, 
skqd my to znamy, co? No dobra, nie b?d? 
ironizowal, Takeru to niezwykly bohater, a do 
tego ma obrzydliwy zwyczaj lizania po twarzy 
napotkane osoby, bleee! Wyjasnic jednak 
nalezy, ze nie czyni tego z jakichs 
perwersyjnych pobudek, lecz dlatego, ze jego 
ludzka natura pomieszana jest z wilczq. Innymi 
slowy - chociaz Takeru wyglqda jak czlowiek, 
to jego zachowanie chwilami nieco odbiega od 
standards ale z drugiej strony graez latwo 
do tego przywyka i dosyc szybko akceptuje. 
Dzieje si? tak, gdyz pierwsze skrzypee gra 
tutaj sama historia z wystarczajqco 

r .sugestywnym klimatem by skuteeznie 
odwrbcid uwag? od ewentualnych 
niedociqgni?c, I o to chodzi - o dobrq zabaw? i 
wlasnie takowq tutaj otrzymujemy. Zadaniem 
Takeru (czyli Gracza] jest schwytanie 
miejscowego bossa swiatka przest?pczego. 
Koled zwie si? Genta i jest diabelnie 
narwanym awanturnikiem. Zanim jednak 
dojdzie do finalowego spotkania, czeka nas 
wiele niespodzianek i przygbd w najlepszym 
tego slowa znaezeniu. Sekwencje przygodowe, 
w kttirych grajqcy przejmuje kontrol? nad grq, 

bardzo 
sprawnie 
zmiksowane 
zostaly z 
„sekwencjami 
komiksowymi" 
Mimo ze nie 
zastosowano 
tutaj animaeji 
tchyba, ie 
ruchy ust i 
ksdrtiw u met 

za animacj?), to sposob 
podania tej obrazkowej 
historyjki ma w sobie tyle 
dynamiki tjak na mang? 
przystalo), ze juz po chwili 
zapominamy o tym fakeie i 
podziwiamy kolejne odslony 
tajemniczej i intrygujqcej 
historii Takeru. 

Podczas trwania sekweneji 
przygodowych, Bumbuku 
znajduje si? prawie zawsze pod r?kq. 
Najcz?sciej mozna go spotkac w prawym 
dolnym rogu ekranu (tareza] - wystarezy na 
nim kliknqc, a wnet przeniesiemy si? do menu. 
Tam znajdziemy wyjasnienie znaezenia znakdw 
Kanji Cchinski alfabet, uzywany mi?dzy innymi 
w Japonii), ktorymi posluguje si? nasz 
bohater, dost?p do poszczegdlnych rozdzialdw 
opowiesci oraz krbtkie i bardzo czytelne 
przedstawienie postaci wyst?pujqcych w grze. 
0 ile pierwsza z opeji jest w zasadzie malo 
przydatna w grze (alfabet], umieszczenie 
drugiej z nich (rozdzialy) uwazam za pojscie 
(mimo wszystko] na lekkq latwizn?. Jak juz 
wspomnialem, zadania nie sq trudne i 
przejscie przez cafq przygod? nie powinno 
nikomu sprawic wi?kszych problemdw, 
dlatego mozliwodc ..skakania" po rozdzialach 
uwazam za zb?dny dodatek. Zwlaszcza, ze taki 
skok z miejsca odbiera nam mozliwosc 
zobaezenia zakoriczenia tej cz?sci przygody. 
Ostatnia opeja natomiast (postacie] jest 
bardzo przydatna - przynajmniej na poczqtku, 
gdy grajqcy rozpoczyna w?drowk? po nowym 
swiecie i dopiero poznaje otoczenie. Czasami 
glowka Bumbuku znajduje si? w prawym 
gdrnym rogu ekranu, dzieje si? tak przy okazji 
rozwiqzywania zagadek - wystarezy wtedy 
kliknqc na glowk?, aby otrzymac podpowiedz, 
nawet kilka razy, ale wjerzeie mi - nie.warto, 
gdyz „puzzle” sq na tyle proste, ze omijanie 
ich pozbawia t? gr? jedynego elementu 
logieznego, przez co ta bardzo ubozeje. 

Dla bardziej ciekawskich stworzono specjalnq 
opcj? ..Gateway" - polecam zapoznac si? z niq 
przed rozpocz?ciem zabawy. Znajdziecie tarn 
wiele ciekawych informaeji o grze - jej 
bohaterach, tworcach (a przede wszystkim 
tworcy - Buichi Terasawie], wymaganiach, 

| historii. (Gdyby komus bylo malo, proponuj? 

Na dole: 
ManawlerzfMela 
Sllcznolkaw Twain pokijn, 
Twdjililaielc 

zajrzec rowniez do dotqczonej do gry ksiqzeczki, 
co prawda nie jest ona jakims znaczqcym 
uzupefnieniem, ale kilka rzeezy w niej zawartych 
moze si? przydac.] Opeja ta znajduje si? na 
pierwszym z dwdeh krqzkow. Na tym samym 
krqzku znajdziecie dwa pierwsze rozdzialy, na 
drugim natomiast trzeci i... nie ostatni! 
Niestety, w momencie, gdy akeja p?dzi do 
przodu z oszalamiajqcq pr?dkosciq i wlasnie 
zaezynamy zdawac sobie spraw?, ze niepozorna 
z poczqtku historia teraz wciqgnqla nas bet 
reszty, tutaj nagle wyskakuje tekst.Szukejcie 

rozdzialdw 
4, 5, 6 w 
epizodzie 
drugim 
opowiesci o 
Takeru" - 
czyli trzeba 

gra ta 
zostala 
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Producer!*: 
Maxis/BulilKig 

Wymagania: 
windows. 4 MB RAAftyGA 

Dystryimtor: 
If’S 
ler.(02&M22?6fl 

Internet 

Sim hospital 
Kompilacia CSimCitv gOOD/Theme Hospital] 

Wirlualne miaslo z wirlualnym szpitalem - to 
skladanha dose interosujp. Taki wtasnie 
pnezent oferuje IPS w kompilaeji zatytutowanej po 
ppostu Kompilacja (jakieto odkrywcze) 
zawierajacej dwie gpy ponadezasowe: SimCity 
2000 i Theme Hospital. 

Lord Y ~ 

rugq z wymienionych gier wszyscy 
■ W jeszcze na pewno pami?tajq, 

I bowiem jej premiera odbyfa si? w 
I Hroku 1997, natomiast SimCity 

M 2000 to juz zabytek, ktdry jednak 
do tej pory nie stracil nic ze swoich 

zalet. Tek swojq drogq, to dla mnie zabytkiem 
jest pierwsze SimCity, w ktore gralem jeszcze na 
Commodore 64, ale te czasy pami?ta juz 
naprawd? niewielka liezba osob (czuj? si? stary 
buuuu;-] natomiast wersja 2000 jest produktem 
caikiem swiezym, Niezaleznie jednak od wieku 
wymienionych tu programow, do tej pory sq one 
popularne wsrod wielu graezy. 

Dla tych, ktorzy nie zetkn?li si? do tej pory z 
zadnym z wymienionych programow krotka 
informaeja: Theme Hospital, ^ 
to symulacja szpitala 
na wesofo, 
b?dqca 
kontynuaejq gry 
Theme Park, w 
ktorej graez 
stawat si? 
administratorem 
wesotego 
miasteezka, W TH 
naszym zadaniem 
b?dzie zarzqdzanie i 
rozbudowa szpitali, 
leczenie paejentow, 
zdobywanie w ten 
sposob pieni?dzy oraz 
walka z konkurenejq 
(cz?sto hmm... niezbyt 
legalnq). Wszystko to 
podane jest w absurdalny 
sposob - zdeterminowani kolejkami do 
toalet pacjenci zafatwiajq swe potrzeby pod 
scianami, po korytarzach grasuje smierc z kosq 
czyhajqc na nieuleczalnie chorych paejentow, a 
choroby, jakie przyjdzie nam leezye Cponad 
trzydziesci] sq dose specyficzne np. 
niewidzialnosc. Po wi?cej szczegotow 
dotyczqcych tej gry odsylam do archiwaliow CDA 

Ctekst o tym, jak grac jest w numerze 4/98 - 
recenzja troch? wczesniej). Bardziej 
szczegotowego omowienia wymaga natomiast 

SimCity 2000r 

Ogolnie gra polega na 
budowaniu i 
administrowaniu 
aglomeracjq miejskq. 
Niwelujemy teren, 
tworzymy infrastruktur? 
drag, kanalizaeji i sieci 
energetyeznej, a na 
zaplanowanych dziatkach 
budowlanych zaczynajq 
osiedlad si? ludzie. Aby 
zadbac o ich 
wyksztatcenie, budujemy 
szkoly i uniwersytety, 
bezpieczenstwo 
gwarantujq polieja i straz 
pozarna; lotniska, 
autostrady i porty 
umozliwiajq komunikacj? z 
innymi, sqsiednimi 
miastami, co ma wpfyw na 
wzrost sektora 

handlowego itd. Stworzenie doskonalego miasta 
zalezne jest od wielu ezynnikow, np. sektory 
przemystowe produkujq duzo zanieczysczczen, 
ktore z kolei negatywnie wptywajq na sektory 
mieszkalne, katastrofy typu powddz czy huragan 
potrafiq sprowadzic kl?sk? wi?kszq niz lipiec ’97 

we Wroctawiu (a jak wiemy, wtadzom 
miasta nie bylo wtedy iatwo), a zwykle 

ograniczenie funduszy na remont 
drog o kilka procent powoduje, ze 

wiele giownych arterii 
komunikacyjnych miasta staje 
si? nieprzejezdnych [tu akurat 
widac, ze gry nie robiono w 
Polsce, gdzie raezej remont niz 
jego brak jest sensaejq 
zdarzajqcq si? raz na 
dziesi?ciolecieJ. Zarzqdzanie 

budzetem miasta wymaga 
zresztq w SimCity dodc duzej [w 

stosunku do innych gier] znajomodci ekonomii 
w skali makro, Gra ma jeszcze wiele innych 
zalet, jednak nie miejsce tutaj na rozpisywanie 
si? o nich. Warto natomiast zaznaezyd, ze 
Kompilacja to nie tylko dwie gry. W przypadku 
SimCity 2000 bowiem pakiet zawiera oprocz 
oryginalnej gry takze aplikacj? Urban Renewal 
Kit, b?dqcq rozbudowanym edytorem i 
zestawem misji do gry, oraz obszernq bazq 
nowych budynkow, plansz itp, Za jego pomocq 
mozemy zmienic gruntownie wyglqd naszyeh 
miast, a takze samodzielnie zaprojektowac 
ksztaft kazdego budynku czy innego elementu 
infrastruktury. Ciekawostkq sq gotowe 
miasta, po cz?sci fikcyjne, a cz?sciowo 
zblizone do autentycznych. Cel gry w 
gotowym miescie jest troch? odmienny niz w 
oryginale, np. zastajemy miasto w trakeie 
katastrofy typu wielki pozar czy huragan i 
musimy uratowac je, a nast?pnie doprowadzic 
do poprzedniego stanu. Inny przyklad to 
rozbudowanie miasta do okreslonej wielkosci 
lub tez osiqgni?cie okreslonych dochodow z 
budzetu. 

Ogoiem obie wymienione gry nalezq do klasyki, 
przy czym nie zdqzyly si? jeszcze calkowicie 
zestarzec, a umieszczenie ich w jednym 
pudetku po obnizonej cenie i do tego z 
zestawem dodatkdw (w przypadku SimCity 
2000) to doskonaly pomysf mogqcy 
przekonac do kupna kazdego, kto do tej pory 
nie zapoznaf si? z tymi tytulami. 

Plusy: 
temaly gier 
nie przebrzmiaie lylulv 
cena rah za jedna ore 

Minusy: 
minusy kazdej z gier, ale 

Irahlowana Jaho caloSC, 
zasadniezo lahawych nie 
posiada 

□cena: 

NumerUG/Gfi 
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Wariatkowo juz blisko... n 
□f Light And Darkness__ 

ikowych - bo te w; 
wypeHtiu OLAD na ' 
pewno by 

Producers 
Interplay 

Konicc wieku to, jak wiadomo, czas bardzo 
dziwny. Ludzie znowu zaczynajq twierdzic, ze 
swiat na pewno sip skonczy wrnz z nadejsciem 
nowego millenium, i ze wlosciwie to nie ma juz 
po co zyc. Jak to lei zwykle bywa, nastroje 
takie znajdujg odbicio we wszelkicti aktualnie 
dostppnych lormacti szluki - w literaturze, 
poezji, kinie i ostatnio rfiwniez w grach 
komputerowych. Firma Interplay postanowita 
pokazafi nam swojg wtaang wizjg lego, co 
dzieje sip co stolatico powoduje, ze nasz 
dwiatnadalistnieje. 

Yasiu 

f Light And Darkness - the 
Prophecy to klimatyczna 
przygodowka rozgrywana w 
czasie rzeczywistym, w ktorej 
zadaniem gracza jest 
uratowanie swiata od zaglady, 

A zagrozenie jest nie byle jakie - jak co sto lat, 
granice mi?dzy swiatami Swiatfa i Ciemno£ct 
zacierajq si? i wszelkie zfe wplywy zaczynajq 
objawiac si? w naszym otoczeniu, Corat 
wi?cej, nie liczqc katastrof, kl?sk.zywiolGwych 
itp., nagle zaczynajq podejrzani 
si? te najbardziej pesymistyczne 
przepowiednie Nostradamusa i ihnych wieSklch 
„przepowiadaczy". Wlasnie Wjlm 
atmosferze Ty, drogi graGzu.jafeowigel 
Gemini budzisz si? gdzte£ bDtpfdzy niebem i 
pieklem, w dziwnyrn Swiecie snow, aby 
uratowac Swiat. Aby 
musiat pokonad dwdch najwi?kszyd 
przeciwnikdw ludzkodci - ptynqcy nieublagariie^ ^ 
czas tktdrego do zagtady brakuje coraz mniej), 
a takze Mrocznego Lorda - Gar Hoba. Uwazaj 
jednak, do tego jakze szczytnego celu 
prowadzi ci?zka droga: b?dziesz musiat 
pokonad wiele wcielert Gar Hoba. uwolnic 
pot?znego aniota i na koncu pokohad semego 
Zlego. W tym celu na trzech poziomao^ry 
poznasz wiele tajsmnic tego dziwre^Swiata, 
a takze romrgzesz wiele zagadek, kt6i?o 
wymySlid mdgt tylko ktoS naprawd? szalpny. 
Zreszt? jeSli wszystko, co zobaczyszj nie 
doprowadzi ct? do szaleristwa, to nawefc 
przagrane moze fciesiyd,.. A jest w grze m co 

spotkasz m przyklad sporo ^nenych 
z historii ppsteck z kttirych kazda wniosia 

do dorobku ludzkaSct coraz to wi?kszq [fczbi 
i _ ^IfctLtybh i zam?czonych ludzi. Wlasnie tekicf 

przyjemniaczkdw bgdziesz mustal pokonac przy 

p.opfirtej rdwnie klicnatycznq grafikq. 

Grafika w OLAD jest, trzeba przyznac, swietna 
- wprawdzie znajdq si? tacy, ktorzy bpdq 

l narzekac, ze 
nie obstuguje 

ale 
przeciez 

Jp fm * Jrk to me 
o to 

A 

Plusy: 
• Hiesamowltv kllmai 
• adekwatna do klimatu 
uralitta I atuzyka 

Mtnusy: 
leksiy lylko mowione 

□cena: 

Wymagania: 
PI 33,16MB RAM,CDx2 
Win 95 

Dyatrybutor 
CD PROJEKT . 

Internet: hitp//ttminifrptey,c^ 

chodzi. Tu naprawd? jest co podziwiac i az 
szkoda, ze czasu na zwiedzanie jest tak malo. 
Caly swiat gry zostat podzielony na tzw. cylindry 
[znane np. z Neverhood], czyli lokacje, w 
ktorych mozemy za pomocq kursora obracac si? 
w dowolnym kierunku, a po najechaniu na cos 
ciekawego kursor zmienia swoj ksztalt. Jesli sq 
to blazenskie cizemki, nasz bohater przejdzie 
gdzies dalej, co oczywiscie jest animowane, 
Zmiana z animacji do obrazu statycznego jest na 
tyle plynna, ze calosc wyglqda po prostu 
wspaniale, A jesli chodzi o dzwi?k, to w grze 
znalazlo si? go ponad trzy i pot godziny, z czego 
godzina to znakomita muzyka, bez ktorej gra nie 
bylaby juz taka sama... Ogolnie mozna o oprawie 
dzwi?kowej powiedziec, ze jest genialna - granie 
ze stuchawkami na uszach albo na dobrym 
sprz?cie muzycznym dostarcza tyle wrazen, ze 
czasami mozna miec wrazenie, ze samemu 
bierze si? udzial w wydarzeniach na ekranie, Na 
mnie szczegolnie duze wrazenie zrobily lokacje, 
w ktorych do naszych uszu dobiegajq urywki 
zdan wypowiadane przez wiele osob roznymi 
glosami. Po chwili stuchania czegos takiego 
mozg chce odpoczynku, ale na to nie ma czasu - 
naprawd? mozna zwariowac, ale w pozytywnym 

tego slowa znaczeniu. Dlatego przed grq 
przygotujcie si?, ze b?dzie to cos 
nowego - czego jeszcze nie 
doswiadczyliScie, A pierwsze swoje 
MjL drogi graczu, bqfcmi 
stawisl w Wiosoe Przek!?tyGhk w 

ktPrej na kazdym kroku b$dziesz 
informowany przyjemnym 
gfosem pan] znikqd o siedmiu 
grzechach gldwnycti, Qowiesz 
si?, dlaczego s? one tak 
jitbiane przez Gar Hoba, a jakie 
vvyeigjgmesz z tego wnioski i 
czy podolasz swojemu zadaniu, 
to juz inna sprawa. Jedno jest 

pewne - atmosfera tej gry 
|est w stanie porwad 
obyba keidego < tylko 

uwazape - wasze psychika 
mm mUt nadszarpni?ta. 

Testewanie pelnej wersji gry w 
warunkach domowych nie jest 
juz sprawg odleglej przyszlodci. 

[p pytanre. czy 
dyatrybuterzy nie zeeheq 

wprdwadzid ograniczen 
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Drapiezcy wersja piata 
IF22 y.S 

Intei'Rklpil Munir,y na pswim maiH 14 
siorof(iefli(i gran fKii SK^gnlms lym. 
lUDriy pafrjnaiiia rfizneftii roitzajn 
WHlitoriml. Prugt'RmlSnf 1 le| finny aly c/bs 
Msynujq nas nfitvytnj ilBrtiiml, ale ink poftaig 
warn ni pr/yklatizte iF?Z - pracujq rdwnldi nail 
swotmi slsPBivini prodwkcjarai. 

Beerman 

MHMj ak tak, na moje biurko trafila nowa 
[I I wersja tego symulatora. Pierwszy 

' I rzut oka na pudetko wykazuje tylko 
I: jednq zmian? w stosunku do wersji 
I: poprzedniej - dodanie v 5 po 
™ nazwie. Jednak nowosci na tym si? 

nie koriczq i szczerze powiem, ze nie jestem 
pewien, czy wszystkie je wychwycifem. Ale nie 
ma si? co martwic - przeciez nie ma nic 
przyjemniejszego niz niespodzianki (przyjemne] 
podczas gry< A tych podczas grania w v.5 nie 
powinno warn zabrakngc. W czasie instalacji, 
ktora zajmuje od 130 do prawie 500MB na 
dysku, proponuj? tym, ktorzy jeszcze nie mieli 
okazji pofruwac w tej gierce, zapoznanie si? z 
instrukcj?. A w niej, jak to zwykle bywa, znajduje 
si? bardzo duzo informacji. Niektore z nich 
spokojnie mozna sobie darowac, ale co nieco 
przydatoby si? przeczytac, szczegolnie, ze 
obstuga gry lekko si? skomplikowala 
(przynajmniej takie odnioslem wrazenie]. Po 
przebrni?ciu przez te kilkaset stron manuala, 
gra pewnie jeszcze nie skortczyta si? jnstaToWBd 
- jesli wybraliscie peln? instafacj? - wipe mozna' 
sobie obejrzec pudetko, a na nim informacje, 0 

tym, co z nowosci wedlug autorow jest 
najwazniejsze. 

mm 

Co jeszcze z 
nowosci... Ano 
na przyktad 
autorzy ulepsz^ 
kompresj? 

teatrow dzialaij 
dzi?ki czemu 
zajmujq one 
teraz mniej 
miejsca, a co 
tym idzie - 

nej plycis 
Pol^psJrra 
zosfeaia i^Swr e 

Po prawej: 
Ti 
nvtaum pTNiMHEtin: 

runiewolchlart... 

pilotow i wykorzystujesz teatr 
do popisu - bo awans przeciez czeli! Alp m nic 

/konvwad go nie przyznajq; b?dziesz musjai y 
roznego rodzaju misje.' teS'rtfp i*aji pUjlflMMM 
iF2£ nie sq wyssane t pataa. Tzn. kgmputefii 
pomocq systemu z wan ego TALON poJgzffiSf 
analizuje sytuacj? na froncie i na podstBWfe 
wszystkich dost?pnych danych generuje list? 

inteligericja. 
zarOwno 

pneclwntkttw |ai 

icciqga m sob! 

■latffrrim 
I row iF22 ta gra moze zaskoczyc peroma i 

memilymi (nie w dostownym sensreL^^HH 
mespociziankamL Nagle okuuje-si?, ze nie j@s 
jw tak Mm wygrywed,^ Kolajrte nowe lub 
polepszorie mm to manual i dwocne 
rtbdatfcowymr rozttefttaroi dotyczgcymi irybu 
multiplayer orerkumunikacp radiowej too Cyn 

Na pierwszym miejscu postawili trzy teatry 
dzialan. Lqcznie powierzchnia, nad ktorq 
mozemy pofruwac obejmuje ponad cwierc 
miliona mil kwadratowych terenu stworzonego 
za pomocq zdj?c satelitarnych i innych tego 
typu bajerow. Obszar dw podzielony jest, jak juz 
wspomnialem, na trzy obszary dzialan i prawd? 
mdwiqc zaden z nich nie jest tak zupetnie nowy 
(dawno nie bylo zadnej konkretnej wojny... na 
szcz?scie), bo sq to: Bosnia, Ukraina i Zatoka 
Perska. Niby nic nowego, ale warte zaznaczenia 
jest, ze historyjki towarzyszqce kazdej z 
kampanii nie przypominajq raczej rzeczywistosci. 
Np. w Iraku wojna zacz?ta si?, bo jakis dobry 
czlowiek raczyl wysadzic w powietrze Saddama 
razem z jego ektpq doractcdw. Iran oczywiscie 
tylko czeka na tekq okazj? i zaczyno si? zadyma, 
w ktorej muszq uczestniczyd yzawodnicy" z USA 
latajqcy na swoieb pi?knych, szybktch i 
smiertelnie niebezpiecznych (dla wroga, nie dla 
pilots] F22. Ty, drogi graczu, oczywiscie 
przejmujesz rol? jednego z amerykanskich 

NumerOG/96 

misji, z ktorych Ty mozesz wybrad sobie jednq. 
Oczywiscie (co powszechnie ale nie za szybko 
staje si? standardem) od tego, co zdemolujesz 
podczas akcji zalezy powodzenie kampanii; moze 
nie w stopniu decydujqcym, ale na pewno masz 
na to pewien wplyw. Wedlug mnie jest to jeden 
z najwi?kszych plusow nowego iF22, bo nie 
dose, ze nie ma dwoch identycznych rozgrywek, 
to gra staje si? jakby bardziej realistyezna. 

samym sugeruje, ze te elementy gry ulegly 
modyfikaeji... i tak jest). Dodano rowniez nowe 
efekty specjalne, dzi?ki czemu destrukeja jest 
jeszcze bardziej radosna. Graficy popracowali 
rowniez nad wyglqdem niektorych obiektow, a 
ze te i tak wyglqdaty niezle, nalezy si? pochwata 
za pracowitosc. Poza tym ogolne wrazenie 
poprawia jeszcze nowy system ditheringu 
tekstur, ktory dodatkowo poprawia efekty 
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Producent: 
Interactive Magic 

Wymagania: 
Win95/133MHz P/130MB 
HOD/16MB RAM/CD-ROM x4 

Dystrybutor: 
Marksofl 
tel (022) 6639390 

Internet: h tip ://www.irmgI,cu.uk 

WUSS^MFUWIHO 
Piimaiy 

f# ■ i\jk vvstKiti .> 
4 F-22 SHAD A ’ KrAJtytd A3 f-r*>v^J KlTr,tril Cly 

wizualne. A jakby tego byfo mafo, nowy iF22 
obsluguje karty na AGP [Advanced Graphics 
Port) i dzi^ki terrkgrafika jest jeszcze 
szybsza, nie mowiqc juz o tym, jak wyglqda 
wczesniej. Jakby nie patrzyc, prawie same 
plusy, ale b^dzie jeszcze czas na minusy, bo 
gra w kohcu powinna si? zainstalowac. 

A po jej uruchomieniu rozczarowanie mogq 
przezyc posiadacze joystickow Sidewinder 
Precision Pro ttakze z force feedbackiem) 
firmy Microsoft, bowiem gra nie wykazywata 
tu ch^ci wspdlpra'cy. Probowatem 
bezskutecznie z dwoma egzemplarzami, a 
skonczylem na czteroprzyciskowym wolancie z 
przepustnicq i sterem kierunku. Cudefiko to 
wyprodukowane przez ffrm? TRUST zwie si? 
Thunder Wheel 3D i musz? przyznac, ze latato 
mi si? z nim calktem niezle * ale do rzeczy. To 
byf pierwszy minus, kC6ry jednak moze bye 
sprawq mojej konfiguraeji. Kolejny buraezek to 
komunikaty radiowe, ktore owszem mozna 
nadawac i odbierac ale czasami gierka 
wyswietla kilka komunikatow, pomimo tego ze 
wyslalismy jeden. W ogole jesli juz o tym 
mowa, to bardzo spodobala mi si? ta forma 
komunikaeji, chocby z tej;przyczyny, ze 
komunikatow, jakie mog? wyslac w etsr, 
jest calkiem sporo. Moim ulubionyni atgfa 
si? prodba do AWACSA o wsporTm^me 
mnie 

x 

temu nie musialem wlgczac 
swojego radaru i ujawniad swojej pozyeji. A 

to przeciez bardzo wazne przy lataniu F22, 
ktorego radarowe odbicie na ekranach wroga 
przypomina... ptaka czy pszczol? (cytat z 
manuala). Tak w ogole jesli juz mowi? o 
komunikaeji, to nie omieszkam wspomniec o 
tym, ze moi skrzydlowi mile mnie zaskoezyli. 
Otoz bez zadnego szemrania spelniajq moje 
polecenia i to calkiem skuteeznie. W koricu 
mozna naprawd? pom6c sobie, wysylajgc 
innych pilotdw do zadan, na ktdre po prostu 
nie starezy nam czasu. Dzi?ki temu cztery 
samoloty s? w stanie calkiem mocno 
namieszad w szykach przeciwnika, a o to 
przeciez chodzi. 

Dla mnie jako osoby, ktdra lubi symulatory, 
ale nie jest starym wyjadaezem, iF22v.5 jest 
gierkq, w ktorq gram po prostu z 
przyjemnosciq. Misje wymagajq czasem od 
graeza calkiem sporo, ale chyba kazdy jest w 
stanie sobie z nimi poradzid. Nawet jedli misja 
zakodezy si? calkowitq porazkq, to gra daje 
nam do wyboru, czy chcemy nadal grac 
pilotem, ktorego akurat rozbilidmy czy tez*w 

Troch? gorzej mogq jq jednak ocenid 
ludzie, ktdrzy uwielbiajq akcj?. Misje trwajq 
nieraz dose dlugo - a sukces czasem zalezy od 
tego, czy pozostaniemy do konca niewidzialny 
czy tez moze wyskoezymy do pierwszego 
lepszego przeciwnika z brzegu. Ale takie 
niestety jest zycie pilota - jedyny ciekawy 
moment podezas calego lotu to Iqdowanie, a 
ta czynnodd zostala w iF22 sprowadzona do 
prostej czynnosci - nacisni?cia kombinaeji 
CTRL-Q, ktora konezy misj? niezaleznie od 
tego, czy akurat pi?knym korkociqgiem 

MAIN SAVE 

jego kartotece 
majq si? pojawic 
trzy niezbyt chyba 
lubiane przez 
„symulatorowq 
brad" literki - KIA. 
Mi jednak podezas 
kilkudniowej 
przygody z tg grq 
sytuaeja taka 
zdarzyta si? tylko 
raz i to dlatego, ze 
si? zagapilem - 
zapomnialem 
zmienic tryb 
dzialania 
wysokosciomierza. 
Zamiast wybrac 
tryb radarowy, 
gdzie wysokodd 
podawana jest 
wzgl?dem gruntu - 
wybralem 

niestety 
zle si? to 
skonezylo - ale 
takie drobne 
niepowodzenia chyba 
nikogo nie zrazajq do gry - 
szczegdlnie takiej fajnej. 

zbilzamy si? rfo mm czy tez jested my nod 
mm lotnisktem, l pm strony jest to dobra 
rozwigzanie. bo, l^dowanie wielu graezem 
sprswia sporo problem^ als i drugiej znaeznie 
zmnieisza realizm gry* Ate przeciez nikt nie kaze 
nsm uzywad owe) kambpaeji - mozemy zawsze 
phtibowad kdowro. tylej ze czasem moze to byd 
|ardzo gzci||fflpie jedlr riasza maszyne 
jest potrzSSk^na graft? flrroga. A po 
wyl^dowaniu czeka nas debriefinmgyli anali m 
catego praeblegu mlsji, a takze danego dyklu 

kampanl W tym ostatnim wypadku 
komputer podaje nam, gdzie walczyly 

mnzz iednostkl gdzie wygraiy, gdzie 
przegraly itp. Rowmez w tym 

m en cie 
nas o awansach i 

medalach. W wypadku 
wr?czema nam 

jakiegos 
odznaczenia, 
gra podaje nam 
informacj? na 

temat 
otrzymanego medalu - kiedy zostal pierwszy raz 
wr?czony, komu i za co si? go przyznaje. Po 
tych wszystkich formalnosciach gra pokazuje 
nam jeszcze tzw. „Hall of Fame", gdzie kazdemu 
zycz? znalezienia si? na samej gorze - bo tylko 
tam jest miejsce dla prawdziwego pilota;). 

Konczqc, mog? tylko powiedzied, ze nowy iF22 
bardzo przypadt mi do gustu. Wprawdzie kilka 
osob w redakcji byto troch? innego zdania, ale 
to jeszcze o niezym nie swiadezy - najlepiej 
sprawdzeie sami, i sami zdecydujcie, co sgdzicie 
o tej grze. Jest ona calkiem przyjemnie wydana, 
obsluguje tryb multiplayer, akceleratory, a poza 
tym jest niepowtarzalna - wi?c nie ma na co 
czekac - siadajcie za sterami i do dziela. 

_ 

normainy tryb, gdzie 
wysokosc jest ^ 

mierzona od 
poziomu morfl 

Numer 06/98 



Jednoosobowa armia 
Dutwars 

Tah sty JakoS dzIwnlB osiatnlml czasy sJriada, 2e 
co tylko wpadnie do redakcjl glena podem z 
Kllcrosoltu, lo - w wlckszoSci przypadkdw - 
kierowana niewytlumaczalnym magnetyzmEm 
niemal natychmlasttrafla prodclutko w moje 
lapkl. Mia zdziwilem sip tody I tym razem, gdy 
Naczalny wybpal sposrdd ppoduklow "do 
rozdyspooowonia" i uippczyl mi kolejno codo 
starntyd - Outwars. A jako, ze nie sposdb 
sppzeciwiC alp przeznaczeoiu (nie oiOwipc o 
Naczelnym) i pomiptajpc zarazem o tym, ze 
zwipzaoe z "lyai" znakiem m (m.ln. CART 
Precision Racing oraz Monster Truck Madness) 
naieza do lopszych w swym gatunku> 
zdecydowatem sip oa jej zpaconzowanta. 

Gem .ini  

decydowatem i zupelnie 
poddwiadomie przygotawslem ns 
naprawd? niesamowitq jazd?. 
Niestety, slepe i zapewne wfa^nie, 
przez to zlosliwe fatum postanowilo 
sptatac mi psikusa: otdz Outwars 
nie jest taki, jakim chcialem go 

widziec. Milusie wrazenie nabyte dzi?ki 
poprzednim doswiadczeniom z 
oraz przeczytaniu presspacka rozwialo si? 
niczym sen. Dysonans pomi^dzy tym, co "stalo" 
w materiafach prasowych, a tym, co rozgrywalo 
si? na ekranie nie byi wprawdzie wielki, ale,- No 
coz, nie ma co ukrywac - ja przygotowafem si? 
na to, ze b?dzie wr?cz idealnie, a bylo... 

Ale... od poczqtku, w trakcie “prania" i tak 
wyjdzie wszystko: i to co dobre, i to co zte, 
Otoz Outwars miat byd [i jest w istocie) 
koktajlem, w ktorym w dodc nierdwnych 
proporcjach wymieszane zostaly rozmaite typy 
gier. Znalezc w nim mozemy bowiem tak 
elementy 3rd person perspective tjak Tomb 
Raider czy bardziej odpowiadajqce sytuacji 
MDK), slady gier popularnie nazywanych 
“doomopodobnymi", jakis szczqtkowy rys 
strategii Cautorzy chelpili si?, ze jest on rownie 
istotny jak walka; che che: mrzonki wieku 
dzieci?cego,J oraz interesujqca, choc nieco juz 
ograna fabuta. Do tego, tylko dla przybrania, 
pojawia si? w nim (nich) kilka nowych 
elementow, w rodzaju mozliwodci uzywania 
czegos podobnego do plecaka rakietowego czy 
paralotni, sporo trybdw multiplayer i... tego 
typu mafo istotnych - w sytuacji, gdy szwankuje 
giercowalnosc - detali. 

Zacznijmy jednak od historii, bo to ona wladnie 
warunkuje profil calej rozgrywki. Oto - wyobraz 
sobie, Graczu - ze jestes jedn? z nielicznych 
uratowanych z zagtady Mikhal's World osob. 
Oczywiscie sprawcami masakry s? wredni z 
natury i obledni z wyglqdu Obey. Otoz, nie 
wiedziec czemu, postawili oni sobie za cel 
odrobin? pouprzykrzac zycie ludziom. Tak 

nawiasem mdwiqc: jaki ten kosmos maly; 
znowuz si? - wy paskudni Obey - spotykamy... 
Tak czy owak - jako ze swietnie dated sobie rad? 
pryskajqc co sil w nogach w kierunku statku 
ewakuacyjnego, i zarazem wykazates zimn? krew 
roztropnie unikajgc pociskow posytanych w 
Twym kierunku przez roznokolorowe, jednakowo 
jednak krwiozercze monstra (sk?d u Ciebie 
plecak rakietowy, co?] - dowodztwo elitarnej 
jednostki piechoty (Colonial Defense Force, czyli 
innymi slowy: piechoty morskiej) postanowilo 
dad ci szans? i przyjqd ci? w poczet swych 
slynnych podopiecznych. W trakcie 
kompleksowego treningu zdob?dziesz szlify we 
wszystkim, co dobry “marynarz" wiedziec i 
umiec powinien. Nie dosyc jednak na tym: 
nauezysz si? rdwniez perfekcyjnle poslugiwad 
istnym cudem techniki tznanym jui jednak 
chociazby z Gwiezdnych Wojen]: plecakiem 
rakietowym, W trakcie odbywania szkolenia Oni 
mm si? "przypomn?", nie zdaj?c sobie jednak 
sprawy z tego, ze na drodze do potdJbicia 
rodzaju ludzkiego stanqf im nasz bohater. Ktdz 
wiedzied moze, kedry to juz raz*., 

Reszta jest rniiczeniern^ czy - bardziej 
obrBHowo; straszliwymi wrzaskami 
eksterminowanych Obeyed Strategy, ktdrs 
stanowid miafa przeciwwag? rzeii tu sprowadza 
si? do wybctru odpowiedniej do sytuacji (czytai 
ilodet stworkdwl broni. Ot, w takim ukfadzie i 
Quake's mmn nazwad "strategic1Gala reszta 
bowiem, Iqeznte 1 uMadem plansz, jest 
naprawd? kompletnie prostacka: misje daje si? 
ukortezyd idge stole nsprzdd, dladeni potwordw, 
Ponadto - tak aby nie byto za trudno - na 
po(dlr?cznym radarze stele widoezny jest 
punkt, do ktfirego nalezy si? udal Zadaniem 
graeza mem jest jedynie przed w tym kierunku 
i. ■ szybko i celnre strzdafi, Tych jednak,-kfcdrym 
bezka zaldnily Zlowieszczo na mydJ 0 tej wolnej 
"mldcy" zmuszony jestem rezczarowad; tego 
jednak (inaezej niz to sugeruj? powyzsze imagi) 
rdwniez tutej njj znajdziemy^Walka odbywa si? 
niejako etapami: idziesz naprzfid pustifm jak nie 
wiem co korytarzem i narez na radarze 

jjojawiaj? si? trzy czerwone punkty... ONtf 
wytluczesz ich... i zncWu idziesz korytarzem 
pustym jak nie wieni eo- 

Tragiczne? Niestety, zgadza si?. Aby jednak 
sprawiedliwosci stefo si? zado^: istniejs t 
calkiem rze^kie elementy Outwars. Pierwszym z 
nich jest calkawfcie sfebularyzowana akeja. Ten 
do^d obco brzmiqcy zwrot mia! wskazad na to, 
ze wszystkie misje ulozone zostaly w 
okreslonym porz?dku i na ogdi wynikaja logieznie 
jedna z drugiej, Ot, wefmy dla przykladu drug? 
kampani?. Zaczyna si? co prawda w sposdb 
jakby znany: oto 1 kclonii Hobba nadchcdzi 
przekaz 0 nieusprawiedliwionej aktywno^ci 

U gdny: 
fiii n ismsEii b?dzlemy 
twIaSlfifii sRitofiiEiia 

ittbltieiiiNo 
tebaieiiBlurv.. 

Plusy: 

* mn\ 
- EMMSctitel 

jmwiiuMnesoS)ioils)l 

* meiEM) elramiw menu 
* otaftiAtcgFiilef wings 

Minusy: 
* sfatilalka DDtawa 
Aral Iona 

* Blnrnflflavilntt 
* ElcnrtrEkl iUlimiaver 

Mitmeroe/Bfl 

czotowki swojej klasy. Nie to jednak jest 
najwazniejsze; znaeznie wi?kszy wptyw na ogoln? 
ocen? ma mierna giercowalnosc. Wtasciwie to 
jedynq atrakcj? giery jest obecnosc paralotni 
(glider wings). Na zakoriczenie tylko krociutka 
refleksja: naprawd? szkoda swietnego pomystu. 
Niestety, zagubit si? on wsrod pozostafyeh, i nie 
ma co ukrywac, stanowiqcych niezbyt udan? 
kompozyej? elementow. Tak to jednak zwykle 
bywa z koktajlami... 

Q-ACTIP Producent: 
Microsoft 

Wymagania: 
PI 33, t6 MB RAM, Windows 
95, 98 

Internef: hiip://www mien 

Oystrybutar: 
Microsoft Sy. 10.0. 

3soft.com/polafid 

mm 

Paskud w terenie. Poslany desant (czyli cata 
jednotfsobowa armia) ma za zadanie odnalezc 
pozostalych przy zyciu kolonistow kierujqc si? 
sygnalem emitowanym przez podskorny 
nadajnik. Dodam jeszcze, ze ostatnia misja, 
rozgrywajqca si? w przemilych sk?din?d 
"trzewiach" statku - bazy rdwniez konezy si? 
walk? z ''Mamuniq’’... Hmm: skqds to znamy.. 

Czy to przypadkiem nie kinowy Obey II? Otoz 
nie: Alien bowiem jest rewelacyjny, czego 
niestety nie mozna powiedziec 0 Outwars. 
Taaak, mialem jednak pisad 0 tym, co dobre. A 
oto i elementy, ktdre byty calkiem, calkiem: 
fabula (jednak!) oraz szczegolowo opracowane 
tlo wydarzen (ztozone charakterystyki osob i 
przedmiotow: broni, zbroi i tym podobnych), No 
i moze jeszcze wygl?d i "uklimatycznienie11 menu 
gry... 

Cata reszta, czyli w zasadzie wszystko co 
najistotniejsze, wymaga jednak powaznych 
modyfikaeji; to nie jest to, co chciaibym widziec, 
styszec i czuc w grze tego kalibru. Tak grafieznie 
jak i dzwi?kowo giera znaczqco odstaje od 



FOR 
CHILDREN 

I# ^iggjlauia 
uu-D'J*j itoimw 

cena: 99 zt brutto I UltllHiTgfl 
CDx4, WIN, PC486, SLOWNIK SZKOLNY 

nowosc! 

8 Mb RAM, SVGA, 
karta dzwipkowa i 9vtuzyl^a 

Nauka j^zyka angiel- 
skiego dla najmtod- 
szych przy pomocy 
zbioru pi^ciu znanych 
bajek, bogata sciezka 
dzwigkowa, mozli¬ 
wosc odskjchiwania 
i oglqdania zarowno 
catych, jak i fragmen- 
tow bajek, mozliwosc 
rownolegtego wys- 
wietlania tekstow 
w j^zyku polskim, 
zestaw kilkudziesi^ciu 
gier i zabaw. 

Galeria 

Malarstwa 

POLSKIEGO 
MUZEUM NARODOWEGO 

WWARSZAWIE 

cena ok. 170 zt brutto 

Cm,WlN95,PC4$6f 
16 Mb RAM, SVGA, 

karta dtwipkowa 

Mozemy ogl^dac sale 
muzeum sami lub 
z przewodnikiem, stu- 
diowac poszczegoine 
obrazy z mozliwosciq 
powi§kszania ich frag- - 
mentow, poznawac 
biografie tworcbw, wy- 
brac sig na wycieczk? B 
prezentujqc^ najwaz- C 
niejsze dzieta muzeum 
lub wybrane tematy 
i motywy malarskie. 
Setki ilustracji, bogata 
baza danych z moz- B 
liwosci^ sortowania S 
i wyszukiwania. L 

mn 

Program zawiera 
informacje o ok. 500 
gatunkach ptakow 
wyst^pujqcych na 
terenie Europy, 
nagrania gtosow, 
filmy, animacje, 
oryginalne zdj^cia, 
mapytras migracji, 
rysunki gniazd czyni$ 
go bardzo interesu- 

pozycj^. 

nowo66l 

j^\r 
cena 99 zt brutto 

CDx2, WIN, PC486, 
8 Mb RAM, SVGA, 
karta diwipkowa 

Multimedialny stownik 
muzyczny. Wiele 
haset ilustrowanych 
nagraniami dzwi§- 
kowymi (muzykq), 
fragmentami filmdw 
video (spektakle, 
balety), zapisem 
nutowym itp. Przezna- 
czony dla szerokiego 
grona odbiorcow, 
gtdwnie dla dzieci 
i mtodziezy szk6t 
ogdlnoksztatcqcych 
i muzycznych. 

PTAKJ 

EUfiDPY 

ARCCDE 

HIJKLL 

OOP QK 

VVWXY 

no’ iv»o461 

cena ISOzIbrutto 
CDx4, WIN95, PC486, 

16 Mb RAM, SVGA, 
karta dzwlfkowa 

KlIK 
OCZY CZYTAC 

cent: 99 it brutto 
CDx4, WIN, PC486, 
8 Mb RAM, SVGA, 
karta dzwifkowa 

Multimedialny zapis historii 
Polski od 1944 roku, az po 
dzien dzisiejszy. Na ponad 2000 
str. tekstu znajdziedie wiele 
nieznanych faktow, 1300 
fotografii, film pt. Dzieje PRL w 
10 minut, interaktywne mapy. 
Prawda o tamtych latach. 

LUWA dJ-j dates] 

cena: 120 zt brutto 
CDx4, WIN, PC486, 
8 Mb RAM, SVGA, 
karta dzwipkowa 

Wspania+a przygoda w swiecie 
sztuki przeznaczona dla 'cafej 
rodziny. Znajdziesz tutaj m. in.: 
esseje poswigcone poszcze- 
golnym dziefom, film "Luwr w 
3 minuty11, pozwalaj^cy szybko 
zapoznac si? z muzeum, powig- 
kszenia dziet oraz gry dla dzieci. 

Matematyka 2001 
Programy komputerowe 
dla 4 klasy 

cena 99 zt brutto 
COx2, WIN, PC486, 
8 Mb RAM, SVGA, 
karta dzwlfkowa 

Programow rozwijaj^ce 
umiej^tnosci matematyczne. 
Czwartoklasisci maj^ 
mozliwosc pracy samodzielnej 
(TRENING) lub grupowej 
(ZAWODY). Mogc* takze 
przygotowac i wydrukowac 
rozne figury geometryczne i 
plansze. 

Multimedialny elementarz 
ucz^cy dzieci za pomocy gier 
i zabaw trudnej sztuki czytania 
i pisania. Dzieci wspolnie 
z tytufowym Klikiem swietnie 
si@ bawi^jednoczesnie bardzo 
szybko i efektywnie sie ucz^c. 

Dzieje PRL 
cena 150 zi brutto 
CDx2, WIN, PC486, 
8 Mb RAM, SVGA, 
karta dzwipkowa 



Recenzje 4B 

Powazni-niepowazni - 
Monty Python’s The Meaning of Life_ 

kompetentnej osoby, ktora klapki ze swych 
niewinnych oczek dawno zrzucita i maze 
pochwalic si? absolutnym obiektywizmem 
omawiajpc kwesti? pytondw. 

IP1 

b 
I 0 
U 

I olo nadeszta wiekopomna chwila... Sena zycia 

znslat wpeszczcie przez luilzkosc 

pozszyfrowany... Zadanie to nie byto latwe, 

tpzeba bytn czeliaC dtugie slulecia, aby napodzili 

aiazdolni, utalentowani ONl.Trzeba byto 

szcza$liwego zbiega nkoliczneSci, aby ONI razem 

aia spotkali i bez strachn oraz obaw adzwignali 

na swych barkach bagatg spuscizne iilazoldw. 

Nazwali sip Monty Python i dane im bytn stac sip 

prekursorami parodystycznegn, groteskawegn, 

catknwicie pozbawinnegn sensa, jedynego w 

swnim rndzaja bantam. 

Jaspin 

humoru. Niektorzy 
zapewne ze szczerego serca 

twierdz?, iz mieli niebywafe 
szcz?scie zyc w czasach, gdy 

Monty Python si?gal 
szczytow.,. gtupoty w swoim 

najlepszym wydaniu. 
Wysmiewanie si? z wszystkiego, 

co si? rusza, stoi, biega, lata, 
krdluje i w ogole istnieje, to ich 

specjalnosc, o ktorej - ku rozpaczy 
wielu - dzis mozna powiedziec, ze 

powoli odchodzi do larnusa. Ale nie 
wszystko co dobre, konczy si? tak 

szybko, jak si? zacz?lo. Podobnie jak plyty 

nglicy w oczach cudzoziemcdw, 
nawet nie biorqc pod uwag? 
Monty Pythona, uchodz? za 
narod mifujqcy dose 
ekscentryczny, cz?sto nie 
przemawiajgcy do reszty 

ludzkosci doweip. I chyba tylko w tym kraju 
mozliwe byto powstanie odpowiednich 
warunkow do narodzin owianej sporg mgietkq 
legendy i kultu gnupy; oraz tylko w 
mozgownicach specyficznych pod kazdym 
wzgl?dem Anglikow mogly si? 
wykluc i wspaniale rozwingc 
zalgzki swoistego 
poczucia 

U gory: 
Monly Pylhon w komplecie, 
a nawet w nadmlarze. 

Beatlesow czy Queen, oraz wiele produkcji 
filmowych, tak i Monty Python - kura znoszgca 
zlote jajeezka ta nawet platynowe) - doskonale 
nadaje si? do poddania procesowi odkurzania, 
powielania i eksploatowania, az do 
definitywnego si?gni?cia dna. Nie zdziwilabym 
si?, gdyby nagle w odkrytych przez archeologbw 
archiwach BBC znalazly si? nigdzie indziej i nigdy 
dotgd nie publikowane skeczerfilmy b?d?ce 
autorstwem i udzialem wszystkich cztonkbw 
Monty Pythona. My£l?( ze wszystko przed 
nami, ale poki co skomputeryzowani fani grupy 
mog? zagrac w produkt, ktory gatunkowo 
najblizej odpowiada przygoddwce, ale gfowy za 
poprawnoSb tego stwierdzenia dab nie mog?. 

The Meaning of Life oparty zostal na filmie pod 
tym samym tytutem i jesli wierzyc redakcyjnym 
wrobelkom cwierkajgcym przy oknie, na linii 
wysokiego napi?cia, bardzo wiernie oddaje 
klimat swego pierwowzoru, a nawet pogrqza si? 
jeszcze gl?biej. Kto oglgdal film „Sens zycia”, 
b?dzie mial okazj? do przejscia calej akcji 
wlasnor?cznie w scislym tego slowa znaezeniu, 
jednoczesnie nie tracqc z powodu znajomosci 
scenariusza ani kapenki dobrej zabawy. Dla nie 
uswiadomionych dotychczas w 
„montypajtonowskich" zwyczajach, raczkujqcych 
w temacie, gra b?dzie pewnego rodzaju probg, 
po ktorej okaze si?, czy zapalaj? do serwowanej 
dawki humoru wielkim uczuciem czy tez 
odwrotnie - na dzwi?k Monty Python b?d? 
spluwac z obrzydzeniem trzy razy przez rami?, 
tartcz?c trepak© w cygariskim stroju wzdluz 
chodnika. Jakis czas Lemu Gem Jni brz?czat cog 
na temat The Meaning of life, ale po pierwsze 
przez jegn slowa praemawiala sEepa mifodd do 
grupy, a po drugie produkt pozostawst na 
etapie raezkowenia, .ana peln? wersj? ze 
wszystkimi bajerami nalezalo troszeczk? 
poczeked. Nade&zl© najbardziej odpowiednia 
chwita, aftyScte poznali prawd? od jak najbardziej 

Na gr? skladaj? si?, bez iadnyeh niespodzisnek, 
dwie plytki CD oraz tradycyjna ksipzeczka o 
pomocniczych tregciech, Na tym normafno^c sg 
kortezy, a zaezyna czysty absurd cz?sto 
niebezpiecznie betansujqcy na, gra nicy dobrego 
smaku, ale ci co widzieli film, ne pewno mat? 
swiadomosc, czego mazes si? to spodziewad 
Przygotujcie si?, ze grajqc, b?dziecie ogf?dad 
film, ale z pewnogei? zabawa nie b?dzie 
przypominab form? Wing Commanded i temu 
padobnych, w ktdrych klikni?cie myszk? 
odbywaEo si? mniej wi?eej z cz?stotliwosciq go 
godzinnq. Zgl?bmnie sansu zycia b?dzie wtasnie 
polegato na ktikaniu r jeszcze rez klikaniu oraz 
podziwianiu na ekranie skurkdw tejze nie 
wymags^cej wi?kszych nakladbw umysfowych 
czynnosci. Tu i dwdzie wSsze zwoje mdzgowe nie.i 
wywin? si? pracy i jak na pnygoddwk? 
przystalo, trzeba b?dzie skompleiad kilka 
przedmiotdw, ktdre gdzied mpina' wykorzystac. 
by posungd si? o kroczek dalej. Jednek znaezm. I 
cz?sc czasu jest IPmarnowane" m podziwianie I 
popisow aktorskich ..pytonbw", ktdrzy w 
komputerowej wersji me stracjli nic © nic ze 
swego niepowtarzalnego uroku i co 
najwazniejsze - specyficznego humoru. Na 
kifkunastocfllowy ekran monitora przeniesiono ^ 
gwiat, ktdrego zwiedzanie potrafi rozweselid, 
zgorszyd, oburzyd, zniesmaczyd, doprowadzid do 
lez oraz zafundowac niepowtarzaln? hugtawk? 
nastrojow poczynajqc na bezdegnej rozpaczy, a 
na radosnym porykiwaniu koriczqc. Nie bojeie si? 
konfrontaeji, gdyz w praktyce okazuje si? byd 
calkiem przyjemng, a przyznacie, ze poznanie 
sensu zycia w ..montypytonowskim" wydaniu 
moze przyprawic o wrzenie krwi w zylach i 
okazac si? bez wqtpienia znaeznie bardziej 
zabawniejsze, a przede wszystkim ciekawsze od 
filozoficznych wywodow Nie przeszkadza, ze 
wi?kszodd lokaeji zapozyezono z filmu, a 
scenariusz gry stanowi prawie wierne odbicie 
kinowego odpowiedhika. Od zaskakuj?cych 
sytuacji bz si? roi, 3 absurd wylewa si? z ekranu 

I 



Recenzje 

Kodczqc i jednoczesnie przypominajqc sobie o 
bardziej technicznych kwestiach, streszczp je 
tak bardzo, jak tylko potrafip, Giera zrobiona 
iporzqdnie, interfejs obslugi bez zanzutu, kieszert 
nie zapetnia sip przeroznymi smieciami (czpsta: 
wada tradycyjnych przygodowek), przednitoty 
zwykle wykorzystywarre sq zaraz po zOofezieniu, 
Grafika, podobnie jak fabuta, pelna absurdalnych 
i pozbawionych sensu elementow doskonsle 
dopasowujqca sip doilustrowanej tredci, W 
gruncie rzeczy wszystkie zalety moans zawrzed 
w dwoch stowach mowiqcych wszystko: Monty 
Python. Z czystym sumiemem mogp 
zakwalifikowac grp do przygoddwek wyzszej 
klasy - z powodu innodci, humoru miejscami I 
mocno kontrowersyjnego, porzqdnego 
wykonania oraz doskonalej zabawy, jaka 
towarzyszy podczas grania. Nie czpsto sip 
zdarza, abym dluzej niz trzy dni grala w 
przygoddwkp dobrowolnie, tylko dla same] 
przyjemnosci grania, a nie pchana przyziemnq 
ciekawosciq ujrzenia zakonczenia. W przypadku 
The Meaning of Life zarowno gra, jak i 
zakonczenie zmiatajq z fotela i mimo drobnych 
wad warto sprobowac sip zmierzyd z szdstkq 
pytonow, ktorzy ziejq hnmorem i kaicfej strony. 
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ifosto f 
3 wEiszfi rozbawiomi twarzyczk?. Gag 

nog i skecrem pogania, kaide ktikni^cie 
l°n' B snbsj niespodaewany wybuch humoru 
"AikowfflO. sytuHcyinego. dialogowego. 

&^^orazPrzedew5iystkim 
<’nnW(«ltonowskie9°"w ie9° n3|lepszym 

Ztlarzyd si? moze.ze grania 
wyn i_ m. ii-j-J -wan. vm nmiynf- rtli* 

PA' 
was tak bardzo, iz nawet nie 

■r ze oprticz zabawy uczestmczycie 

radzaiu quizie Zly tei te§cie' 
Jwego P0$: w n3imniei oczekiwanym 

wydwiptlane sq na ekranie 
" lorzedznne napisem .Rzeczy do 
^y^enia-. Radzp aby zastosowad sip do 

JpWsfci r^V. wasze odpowiedzi, 
oDiornie me maiqce wplywu na przebieg gry> 

bardz0 istotn^kwest^ w lei 
Ale o tym na razie cicho sza! Mi 

osobi^cie. jako zagorzaiej milo£niczce 
.^gQjdwek, elementy zrpczno^oiowe 

■ nmirint- w najbardziej 
v/ypQlerowanych greficznie i fabularnie 

r7ygqddwk&ch potrafiq zepsud calq radodd 
spokofnego \ bezstresowego grania. 
Obreydzeme mnSa ogernia na my£L ile gierek 
w ten spoGob zostalo zbezczeszczonych - az 
siplza w oku krpci. A co/mozna powiedziec w 
tym term: re o Monty.,a Sama sobie sip 
dziwip, ze by lam w stanie bez konjecznosci 

blykania /osolu i kropli Waleriana przejsc 
ffajbardziej wyrafinowane zrpcznosciowki 
pojawiajqc- sip w najmniej odpowiednich 
chwilach, mogqce przyprawid spokojny lud 
Bprzygoddwkowcow" o palpitacjp serca. 
Przytocza ehociazby dziat o jakze przyjemnie 
brzmiqcej dla ucha nazwie „ Live Organ 
Transplar is", w ktorym mozemy zdobyc 
.pierwsze szlify rzeznickie, szlachtujqc korpus 
{wrzeszczqcego biedaka, Do dyspozycji mamy 
[[Bardzo wyrafinowane narzpdzia, a czlek 
Iwystppujqcy w roli pacjenta przy mocniejszym 
cipciu wypluwa z siebie hektolitry krwi. 
Przejscie etapu jest wymogiem dalszej gry, ale 

gruncie rzeczy nie bylo to takie zle, a 
zabawa przy tym okazuje sip catkiem 
mm' , Nigdy bym siebie o takie 
stv^erdzenia nie podejrzewata, a jednak.., 
Slodko t k do koiica nie jest, gdyz znalazl sip 

Ej^enijmcily [jak dla kogoJ, niewqtpliwie 
.•meprzyjniTiny zgrzyt. Etap o bardzo swojsko 
^liiiqcr; nazwie DOOM, bpdqcy 
tedstawicielem zrpcznosciowych 
przeryv ikow^byjbf caikiem przyjemny 
^Podobnie ja^niegdys produkt tak samo 
,|0chrzc;ony"), gdyby nie fakt, iz strzela sip tu 
^Co jesr, mile) do pojawiajqcych sip co chwila 
wdrzw|bch przedstawicieli swiatowych religii 

(przestaje bye mile)- Pakujemy kulkp w rabina, 
ksipdza, protestanta, Hari Krishnp, Buddp i 
wielu innych mniej znanych, ale czczonych 
postaci, dla wielu ludzi stanowiqcych 
najwyzszq, niepodwazalnq swiptosc. Niesmiato 
stwierdzam, ze troszeezkp przesadzili, a 
J(religioznawczy" DOOM nie jest bynajmniej 
zabawny nawet dla 
zatwardzialych 
ateistow. Nie 
myslcie sobie, ze 
czytacie slowa 
glpboko wierzqcej i 
poprawnej katoliezki, 
ktora w kazdq niedzielp 
do kosciola uczpszcza, a 
podczas mycia okien w 
smugach na szybie 
pojawiajq sip jej wizerunki 
Matki Boskiej. Po prostu 
uwazam, ze w tym 
momencie granica dobrego 
smaku zostala nieznaeznie 
przekroczona, ale na 
szczpscie tylko na moment, 
dalej gra toezy sip swym 
zwyczajnym, niezym nie 
zakloconym, absurdalnym 
torem. 
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czfowieczka, zyjqcego w swym mtym ^wiatku 
przygod^wek. gra The Moaning of Life moze 
okazac sip absolutnq porazk^, chalq nie warte 
npdznego splunipcia porzqdnego mifo^nika 
przygodbwek. Tak to jui jest i odmiertcami - 
cipzko przystosowojq sip Ije&fi w pgtile sq w 
stanie) do otoczenia, a gra pytonbw taka 

wSaSnie jest. Nie 
dajqca sip 
zakwalifikowat do 
zadnego za znanych 
gatonk^w, wyrywsjqca 

sip wszelkim zasadom 
oraz regutom. Ona rzqdzi 

sip swornu wtasnymi 
prawami, ktorym graez 
musi sip podporzqdkowac, 
aby w ogole byt w stanie 
wytrwac do jej konca. Czy 
to wada? Nie - 
powiedzialabym nawet, ze 
zaleta. Jesli macie juz dodc 
stykania sip z 
wszechogarniajqcq 
zwyczajnosciq, przed ktorq 
czpsto i gry nie potrafiq sip 
uchronid, sipgnijcie po The 
Meaning of Life. 
Natychmiast zostaniecie 
wyrweni t marazmu, bez 
wzglpdu na to, czy wozasniej 
lubifi^eie Monty Pythona czy 

w ogole o nim nie slyszeli^cie, ale to jui 
od was zaleiy, czy taka hpodrdzs> warn sip 
spodoba. Fanom grupy chybe nie muszp 
przypominac o obowiqzku zasmakowania 
komputerowego, smaeznego, „kqska". 

Juz wiemy, ze zabawa w 
zwiedzanie i klikanie swiata 
przeplata sip ze 
zrpcznosciowymi niedobitkami, ale to nie 
wszystko. Sq jeszcze filmy, prawdziwe, 
wspaniale, miodne, jedyne w swoim rodzaju 
filmy. Oryginalne, wybrane sceny z „Sensu 
Zycia" oraz fragmenty pochodzqce z serii 
skeezy Monty Pythona, z ktorych kilka moglo 
bye przez nas podziwianych dzipki wykupieniu 
przez TVP garsci odcinkow. Przyjemnosc 
oglqdania jest nieznaeznie zaklocona 
wystppowaniem malego przeplotu, ale 
prawdziwy milosnik grupy nie powinien w 
ogole zwrocic na tak trywialnq kwe’stip 
wipkszej uwagi. Fabularne sceny nie tylko 
zawierajq w sobie majstersztyk gry aktorskiej 
wiadomych panow, ale takze wesole, 
rozsfawione na calym swiecie piesni, czyli 
popisy „montypytonowskch" krtani, a tego nie 
da sip przekazac zwyklymi slowami, Trzeba 
uslyszec i zobaezye oraz przede wszystkim 
zrozumiec angielskie tresci, ktorych glpbokie 
przeslanie potrafi diametralnie zmienic 
spojrzenie na swiat kazdego czlowiekar, Jaki| 
jest sens zycia? Poznacie go gdy ukonezyeie 
grp, ale ostrzegamjz przy calej swojej f 

absurdalnosci i, ! 
grot^skov;o^ci wcsle me 
jest to takie latwe da 
wykonania. (prawidlowo - 
gra sip dobrze i 
wystarczajqco dlugo (bez, 
korzystania z solueji i tym' 
podobnych udogodnien), 
aby mdc w pelni zostad 
usatysfakejonowanym 
bbcowaniem z 
niepowtarzalnym, 
unikatowym humored 
Jetill spo|rzymy na grp 
okiem szorego 
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Eksperymenty okultystyczne na 
Naczelnym odniosty skutek i na mym 
biunku pewnego wiosennego dnia 
wylqdowaly upnagnione pnzeze mnie 
nosniki. Moment ten mam juz daleko 
za sobq i nie b?d? uknywac, iz byt 

bardzo przyjemny. Zas samo granie..., ale nie 
b?d? uprzedzac faktow, by jeszcze pnzez dluzszy 
moment utnzymac was przy lekturze gazety, 
zanim nzucicie si? na spokojnego handlowca z 
pobliskiego sklepu zaopatrzonego w najnowszy 
..soft". Sztywne i bezduszne statystyki wyraznie 
pokazujq, ze pnzygodowki nie cieszq si? 
nadmiernym wzi?ciem u polskich graczy 
(zapewne z powodu banieny j?zykowej... choc nie 
tylko); wszelako ostatnio w tej materii nieco si? 
poprzestawiaio. Mocnq stronq tego typu 
produkcji byla i jest nadal dopracowana gnafika, 
ktora przyciqgata nowicjuszy gatunku, 
pozwalajqc powi?kszyc wqskie grono mitosnikow 
komputenowej pnzygody. W momencie gdy 
pojawiiy si? akceleratory, ktore kazdq gr? 
przepuszczajq przez swoje wewn?trzne 
wyzymaczki wyciskajqce zen wszystko do 
ostatniej kropelki, zachwyty nad oprawq 
wizualnq dosi?gty prawie kazdq gr? ze znaczkiem 
3Dfx na pudelku, Powstanie tzw. action 
adventure wywoiaio kolejny boom na rynku, a 
tego typu produkty wyjqtkowo przypadty do 
gustu i gf?boko zapadiy w pami?ci graczy jako 
szlagiery dostarczajqce unikatowej rozrywki. 

Reah zadna siia nie jest w stanie zaliczyc do 
potqczenia w jednym akcji i przygody, chociaz nie 
radz?, aby zbyt szerokim iukiem omijac pudelko 
z ..avalonskim" produktem, gdyz w ten sposob 
przez przypadek samych siebie mozecie 
pozbawic bardzo dobrej i stojqcej na wysokim 
poziomie zabawy. Nie b?dzie krwi, krzykow, 
wrzaskdw, rozrywanych korpusow, 
kontrowersyjnych seen, czerwonego znaezka z 

liirflWB -- 

czasie i przestrzem 
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osiemnastkq ograniczajqcq przedzial wiekowy 
odbiorcow, oburzen w gazetach ani pozostalych 
elementow, ktore rozslawiajq produkt, 
wzbudzajq zainteresowanie otoczenia i 
podwyzszajq statystyeznq krzywq sprzedazy. 
Siadajqc do gry, przygotujcie si? na spokojne, 
bezstresowe i relaksujqce umysl sp?dzenie 
czasu przed monitorem. Choc nie zaliczylabym 
Reah do gry nadajqcej si? na uspokojenie 
nadszarpni?tych nerwow przez namolnq paniq 
od fizyki, nieudanq klasowk?, stojqcych wciqz 
nad glowq rodziedw bqdz inne zyciowe 
problemy. Wr?cz przeciwnie - jesli nie uzbroicie 
si? w cierpliwosc, gwattowny ruch r?kq w 
stron? przycisku reset tub power [wedle 
uznania) b?dzie nader prawdopodobny. Ale w 
momencie gdy nastawicie si? na gimnastyk? 
umyslowq w bardzo pozytywnym tego 
okredlenia znaezeniu, zabawa moze, a wr?cz 
musi, okazafi si? przednia. 

Dziennikarstwo to profesja gldwnego bohatera, 
ktorego oczami oglqdamy niesamowite, peine 
zagadek miejsca porozrzucane w czasie i 
przestrzeni. Zawodowa ciekawosc pozostawila 
owego pana na pustyni wypalonej przez silne 
slodce, ktorego promienie tworzq przed oczami 
ludzi nieistniejqce obrazy. Niewqtpliwie brama 
do miasta, ktora jest pierwszym obiektem, jaki 
widzimy nie ma nic wspdlnego z fatamorganq. 

Mozna t? kwesti? bardzo latwo sprawdzid 
podchodzqc blizej, ze smutkiem stwierdzejqt kI 
moment wkroczenia do miasta musi zostafi 
poprzedzony naszq pierwszq gimnastyk? umyslul| 
Problemy podobnego typu spetyks si? na 
kazdym kroku, wr?cz mozna Mobrazid si?" na 
twdrcdw, ze od rezu zeezynejq od mocnego 
uderzenia. Nie istnieje cod takiego jak 
stopniowanie trudnodci zagadek w miar? 
zagf?biania si? w przygod?, Juz na poczqtku 
mozemy nstknqd si? naP wydawataby si?, 
problem nie do rozwiklania, a gdy przejdziemy , 
klopotliwq cz?d6< w poTbwie scenarrusza ktod ' 
nas prosi o miseczk? wody, ktdro sobie 
spokojnie stoi nFeopodal,,. Irytujqce? Nie, 
niekonieeznie. Ma to swoje dobra strony (a 
nawet tylko dobrel - nigdy nie wiadomo, na co 
mozna si? natknqd w gl?bi gry. Byd moze po 
zagarice horrendalnie trudnej nastqpi trywialns, 
relaksujqca. die podniesienia pewnodci siebie i 
umocnienia si? w nadziei, ze jednak wycieczka 
zostenre przez nas ukoriezona. Ale znowu nie talt 
szybko... 

fiaezej trudno by bylo nazwad Rash trodycyjn? 
przygodbwkq - nie istnieje tu cod takiego jek 
chodzenie i miejsca na miejsce, rozmawianie z 
chmarq napotkanycb postaci, na podstawie ich 
wypowiedzi wyciqganie odpowiednich wnioskdvd I 
czego nast?pstwem jest posuni?cie si? o 
kroczek dalej w fabule. Owszem, chodzimy, 
patrzymy, niekiedy rozmawiamy, ale przede 
wszystkim rozwiqzujemy zagadki rodem z ^ 
testow na inteligencj?,Ani jedna brama, 
zabarykadowane czymd przejdcie nie otwierp si? 
tradycyjnymi metodami - zawsze jest to 
poprzedzone ulozeniem ukladanki, przesuni?ciem 
wladciwych kostek, wcidni?ciem guzikow w 
odpowiedniej kolejnosci, dopasowaniem 
brakujqcego elementu itp. Mozemy bye jednak 
pewni, ze zadne miejsce nie jest zamkni?te bez 
powodu - za przeszkodq znajdziemy cod lub 
kogos, b?dqcego;w stanie pomoc nam w 
rozwiklaniu zagadki w innym miejscu, gdzie 

rPodroze w 
I Reah__ 

l\ia Reah astrzytam sobie zgbki juz ud dawns - od 
Mli, gdy pojawiiy sip piemze plolki o planaoti |^| 
wyprodukowania pelskiej przygoddwki, kldra 
miatabv anidicjp oazoiierzenie sig z bez 
konipleksow z Zachodem, oatycluniast podjglaoi 
wszelkie dziatania prowadzgee do ztfobycia 
lioalnego pnoduktu w swe receozenckie rgczki. 
Uioyaf niaszelnego dziBii i noc pozoslawal pod 
rnoja bipootyezna kontrolg i weigz byt przeze 
oinie dnogg telepalyczng bombapdowany siloymi 
sugestiami, iz tylko oioja osoba bezzwloczoie 
powiooa zostac upaezona szesciooia plylkami z 
uapisem Read, gdylylko pojawig sip ooew 
pedakeji. 
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wczedniej musielismy spasowac. Niemile to 
uczucie cz?sto moze towarzyszyc podczas 
zwiedzania kolejnych, tajemniczych miejsc, ale 
wierzcie mi - zawsze znajdzie si? rozwiqzanie. 
Pomocne informacje zdobywamy czytajqc 
wszelkie papierzyska, jakie znajdujemy po 
drodze, studiujqc znaki wynyte na kamieniach, 
wzory obrazkow umieszczone na scianach. 
Wyliczanka moglaby bye dluga... 

Rozmowy prowadzimy dose rzadko i zwykle w 
ich wyniku otrzymujemy raezej powierzchowne 
informacje o problemie, ktory musimy 
rozwiqzac. Z tego wzgl?du radzilabym skupic 
si? na rozmaitych przedmiotach, 
stanowiqcych kluez do napotykanych zagadek. 
Miejscami zagadki sq trywialne, ale cz?sto te, 
ktore mozna okredlid tymze przymiotnikiem 
wzorowane sq na kfasycznych przygodowkach 
[przytoczony przeze mnie przyktad z miskq 
wody), natomiast cala reszta, stanowiqca 
zdecydowanq wi?kszosc, opiera si? na 
logieznym mysleniu Ctzn. nie ma tam raezej 
dziafad typu „uzyj sera na kosiarce do 
trawy"). Ogolnie problemy do rozwiqzania sq 
nieglupie i sensownie tqczq si? z fabulq. 
Niekiedy w chwilach beznadziejnych warto 
zastosowac metod? pj^ob i bl?dow. Ze 
wzgl?du na czasochlonnosc czasowq tejze 
metody i jej mialkosc intelektualnq, zalecam 
jednak myslenie, ktore okazuje si? 
najefektywniejszym sposobem na wszystkie 
klopoty. Wystarczy nieco ruszyc makowkq... a 
wszystko staje si? proste. 

Architektura otoczenia sprawia wrazenie 
wymarlej, wr?cz widmowej, dotkni?tej czarem 
lub istniejqcej jedynie w wyobrazni naszego 
bohatera, bqdz w bardzo wyrazistym, 
fantastyeznym dnie. Takie odbieranie 
drodowiska Reah podkreslone zostato rowniez 
pracq grafikdw oraz muzykow. 
Pomysly zrodzone w wyobrazni “ ** 
autorow lokaeji wydajq si? 
jakby ju i gdzied widziane 
ale to tyfko pozdr. 
Poszczegdlne elementy 
- i owszem - mogq 
wydawad si? znane i 
same w sobie nie 
zaskakujq niezym 
szczegdlnym, 
jednak tworzq 
w sumie 
nowqi 
oryginalnq 
caiodd. 

Kazda nowa lokaeja 
jest jednq wielkq 
zagadkq, ktorq 
trzeba stopniowo i 
bardzo uwaznie 
obejrzec ze 
wszystkich stron, 
aby moc bez 
wi?kszych 
problemow 
kontynuowac gr?. 
Zwiedzanie nie jest 
nudne, a wr?cz 
przeciwnie - 
emocjonujqce. Tam 
gdzie zmieni si? 
kursor - wiadomo, 
ze COS jest: nowa 
zagadka, rozwiqzanie do innej, przedmiot, 
ktory przyda si? nieco pdzniej. Przetrzqsanie 
miejsc w poszukiwaniu czegos uzytecznego nie 
stanowi m?czqcegD elementu zabawy, 
przewaznie par? „machni?c" kursorem 
wystarczy na zorientowanie si? w sytuacji, by 
moc przedsi?wziqc dalsze, konkretniejsze 
kroki. Odwracac si? mozna bardzo swobodnie 
i w kazdym miejscu o cale 360 stopni, a 
gdzieniegdzie jest dozwolone i spojrzenie w 
gor? czy w dot. Wyjqtkowo ptynne przejscia 
pomi?dzy lokaejami oraz sam sposdb 
poruszania si? po swiecie Reah pomaga w 
sitnym skupieniu uwagi na 
fabule gry. 

Fabuta gry, ktorej tutaj nie chcialabym warn 
zdradzic, aby nie pozbawid was cz?sci zabawy, 
wymusita na grafikach duze zroznicowanie w 
architekturze poszczegolnych miejsc, Nie 
mogly sprawiac wrazenia, jakby byty 
wykonywane pod jeden ..strychulec”. 
Stopniowo zagl?biajqc si? w scenariuszu, 

odnosi si? wrazenie, jakby kilku grafikdw 
zamkni?to w izolatkach 
uniemozliwiajqcych porozumiewanie 
si?, aby osiqgni?ty efekt koncowy 
nosil w sobie cechy maksymalnego 
zroznicowania, ktorego etementy 
dajq si? jednak ze sobq 
inteligentnie potqczyc. Bye moze 
brzmi to jak wymyst paranoika, a 
czegos tak absurdalnego zadna 

sita nie jest w stanie splodzic, 

•AE - 

a jednak,.. Efekt palqcego stonca, namacalna 
wilgotnosc dzungli, w jakiej si? znajdziemy, 
wzrok przekazuje niewiadomym sposobem 
pozostalym zmyslom, ktore owe sygnaly 
odbierajq bardzo silnie, zwi?kszajqc realizm 
grania. Catosc robi wrazenie i czasem zdarzy si? 

Hunter 06/90 
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Producers: 
LK Avalon 

Wymagania: 
P-75,16 Mb Ram, SVGA, 
CDx4, karta muzyczna, Win’95 

Dystrybutor: 
LK. AVALON 
tel.(017) 8522707 w.28 

Internet: hltp://www.lkavalon.com 

przetrzec z niedowierzaniem oczka, ze takie 
cuda si? widzi. Fakt, ze gracze zostali juz bardzo 
oswojeni z majstersztykami grafiki 
komputerowej, ale Reah oprocz bardzo dobrej 
oprawy posiada i swoj wiasny ciekawy klimat, 
na ktory skfadajq si? rozne elementy gry. 

rozrzut po catej 
fabule), mozna je z 
przy odrobinie wysifku 
tolerowac. Z drugiej 
strony, po zetkni?ciu 
si? z aktorami 
zatrudnionymi przy 
Black Dahlii, mam 
prawo marudzic na 
usterki warsztatowe 
wyst?pujqcych w tej 
grze osob, Roznica 
jest bowiem 
kolosalna! Tam 
aktorzy grali - tu co 
najwyzej odgrywajq 
zadane przez rezysera 
scenki i to w niekiedy zenujqco amatorski 
sposob... 

Przed przystqpieniem do pisania niniejszego 
tekstu postanowilam sobie, ze nie b?d? 
rozdrabniac si? na szczegoty typu:.nie 
podoba mi si?, iz ksiqzka otwarta na dziesiqtej 

Wszystko byfoby w 
porzqdku, gdyby nie 
cz?sciowo i, zaznaczam, 
bardzo mocno burzqcy 
t? sielankowq sytuacj? 
element poniekqd 
niwelujqcy dotychczas 
przeze mnie wyliczone, 
pozytywne aspekty 
grania. Zabawa toczy 
si? zgodnie z zalozonym 
planem az do momentu 
pojawienia si? aktordw. 
Choc niesprawiedliwe 
jest z mojej strony 
traktowanie 
wyst?pujqcych 
osobistosci catosciowo, 
jednak garstka 
tragicznych w mym 
mniemaniu rol usuwa w 
cien prawidtowe 
wcielenia. W sumie 
[moze na szcz?scie?], 
malo jest postaci, z 
ktorymi mamy zaszczyt 
przeprowadzic mat? 
dyskusj?; ale gdy juz si? 
na kogos natkniemy, to 
gra niektorych 
..aktordw1' (cudzyslow 
jak najbardziej na 
miejscu] wola o pomst? do nieba. Gdyby grajqcy 
wlozyli w swq prac? nieco wi?cej serca, zycia, 
dynamiki, mogtabym jeszcze zniesc oglqdajqc ich 
mierne wysilki rodem z amatorskiego teatrzyku 
przy prowincjonalnym domu kultury. Sztuczna i 
nieudolna gra aktorska w przypadku Reah jest 
w stanie biyskawrcznie zburzyd cafq atmosfer? i 
brutal nie wytrqcic na s z mistycznego nastroju, 
dad at ko wo wprowadzajac odbiorc? w gt?bokq 
frustracj?! Na szcz?dcie tego typu rremifycfr 
zgrzytdw nie jest duzo i Czwazywszy na ich 

stronie w tym, a tym momencie gry nie wyglqda 
tak, jak powinna...". Nie mog? jednak 
powstrzymad si? przed odejdciem na chwil? od 
powzi?tego postanowienia i zwrdceniem uwag? 
na drobniutki problem, ktdrego wystqpienie 
podczas gry wyjqtkowo nie przypadlo mi do 
gustu. Chodzi mianowicie o star? jak dwiat 
..zagadk? wiezy Hanoi". Informatycy oraz 
matematycy zapewne doskonale orientujq si? w 
temacie, ja jednak, aby si? zbytnio nie zagt?biac, 
powiem nie wtajemniczonym, ze wystqpienie 

tego typu zadania w grze - przynajmniej dla 
mnie - jest wyjqtkowo chybione. Zagadka, 
owszem, jest mqdra, sprawiajqca poczqtkowo 
niemalo klopotow, ale jej charakter, znacznie 
odstajqcy od poprzednich problemdw, wybitnie I 
nie pasuje do calodci. (Zaznaczam wszelako, zej 
wiezq Hanoi stykamy si? przy samym koricu 
gry). 

Klasyczni ..przygodowko-file", jak i milpdnicy 
przygody z domieszkq akcji mogq byd niemile | 
zaskoczeni przy pierwszym podejsciu do Reah. 
Rzadko kiedy gracz styka si? w dwiecie owej 
planety z typowo ..adventurowskimi” 
problemami typu: jak odkrpcid zelazny kurek 
przy uzyciu pawiego pidrka, a ponadto nikomu 
nie mozna natrzaskad po g?bie... Niewqtpliwie 
jest to wada dla osobnikdw milujqcych owe 
cechy w grach, jednak ci, co bawili si? 
mistycznym Rivenem powinni zostad absolutne1 
usatysfakcjonowani kontaktem z Reah. 
Dreptanie i miejsce na miejsce oraz najcz?stsza 
rozwiqzywanie typowo logicznycb zagadek 
stanowiq niaodJqczne elementy tej gry i 
wladciwie - oprdcz dladowej ilodci konwersacjr - 1 
sq jedynymi czynnodciami wykonywanymi 
podczas grania. (Wytqczajqe intensywne 
mydlenie, ktdre chyba wydaje si? bye w tym 
przypadku oczywiste i nie wymaga blizszyeh 
wyjadnieri z mojej strony). Poczqtkujqcym w 
tym bardzo oryginalnym i akceptowanym przez 
nielicznych graezy gatunku, jaki reprezentuje 
Reah, polecam tym bardziej wyprdbowanie 
swych sil w owej gierze. B?dzie ona stanowid 
doskonaly wst?p orez trening, pod kazdym 
W2gl?dem [grafieznym, rrmzycznym umyslowyml 
przed zetkni?ciem si? i Riven czy cez nieco 
starszym Mystem. Produkt warto polecid 
chociazby ze wzgl?du na wspanialq grafik?, 
muzyk? oraz trudny do opisania klimat; niniejsze 
cechy sprawiajq, iz gra swobodnie moze stanqc 
w szranki i konkury z zachodnimi produkejami. 
Ba, jeszcze moze si? okazad, iz jest od 
niektdrych z nich o niebo lepsza. Oby Reah byta 
pierwszq, przyslowiowq jaskdlkq, zapowiadajqcq 
przepi?knq wiosn? dla polskich twdredw... 

W odniesieniu do muzyki moglabym zastosowac 
podobne pochwalne epitety, jakie wystqpily par? 
linijek wyzej. Wspoltworzy klimat, dodaje czaru 
niesamowitosci, i co najwazniejsze - mi 
osobiscie - miejscami muzyezne dzwi?ki pomogly 
w rozwiktaniu niektdrych problemdw. Bye moze 
nie bez znaezenia byt fakt, iz gratam uzbrojona w 
sluchawki na uszach, wi?c moje odczucia 
muzyezne byly bez wqtpienia znacznie silniejsze 
niz gdybym uzywala do tego mikroskopijnych 
gtosniezkow. Dzwi?ki, ktdre tak bardzo 
przypadty do gustu moim uszom wywodzq si? z 
gatunku ambient, trans przechodzqcego 
miejscami w psychodeliczne brzmienie. Muzyka 
tqczy si? z fabulq oraz grafikq i odwrotnie, 
uzupetniajqc si? wzajemnie, tworzqc to wlasnie, 
co ogolnie okreslamy klimatem, w tym 
przypadku bardzo 
intensywnie 
odczuwalnym przez 
graeza. 

Numerie/ii 
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VVystarczy, ze wytniesz kupon konkursowy 

znajduj^cy si? na odtadce CD-ACTION 

(numery od czerwca do pazdziernika) oraz 

5 kuponow konkursowych znajduj^cych 

si? na zeszytach UNIPAPU Strzegom 

(oktadki zeszytow prezentujemy obok). 

Komplet kupo- 

u33EL I now (5+1) wyslij 

term 

na adres: 

S.Z.W.R UNIPAP Sp.zo.oJ| 
58-150 Strzegom ul. Lesna 1, z dopiskiem 

“Graj z naszymi zeszytami”. Termin 

nadsytania kuponow konkursowych 

uptywa 15 listopada 1998 r. Losowanie 

nagrod odb?dzie si? 11 grudnia 1998 r. 

Wyniki konkursu zostan^ ogtoszone w 

grudniowych numerach CD-ACTION, 

ACTION PLUS, KAWAII, PC SHAREWARE. 

Icompij; 

jpnultimedialnc komputery 

k-irty graficzne /. chlpsetem 

Riva 128, VooDoo 2 

AO rocznych prcnumerat 

CD-ACTION 

komplety zeszytpw UNIPAP 



Recenzje 

r Przeciwpancernym - faduj! 
iPanzer'44 

Niliy nle irylim, 2e rozmaito syitiilatory nie s« 

lyn rodzajai gier, zi kart datbym sic posfakad I 

w Min Ivbif grot. AH w mimmcli gdy w 

pedakcji pojiwll sic iPmzir'44, postanowilam 

zapyzykowad. Miaiim swoja trzy powody. Po 

giiraszi ikcji a) gry pozgpywa sic w raaliach 

II wojay Iwlilawej; po drigli - idiwirzi 

pincini sbPda; pi tpzicle - zawiira iliminty 

strategii, cojak najbapdzlej mi odpowlada. 

MacAbra 

Kiedy? Gdzie? Kim? Akcja iPanzer'44 toczy si? w 
drugiej pofowie roku 1944, na 
wschodnim i zachodnim teatrze 
dziatan II wojny swiatowej. Do 
wybonu mamy wipe zimow? 
Bitw? w Ardenach (czyli ostatni? 

powaznq niemieck? ofensyw? w tej wojnie] 
oraz front wschodni podezas "operaeji 
Bagration", czyli rosyjskiej ofensywy. W kazdej 
z tych kampanii mozemy wcielac si? w skory 
niemieckich czolgistow lub ich alianckich 
przeciwnikow. W sumie bitwy tocz? si? w okolo 
80 miejscach, a losowy generator bitew dba o 
to, abysmy zawsze byli czyms zaskoczeni (np. 
swoim wlasnym wyjsciowym ustawieniem, 
ktore za kazdym razem wyglqda nieco inaezej). 
Ale nie oznaeza to, ze konieeznie trzeba grad w 
kampanie. Jak ktos ma ochot? na pojedynez? 
misj? - prosz? bardzo, nie ma problemu. W 
bogatym menu konfiguracyjnym mozna ustalid 
sobie m.in. poziom trudnosci gry, stopien 
realizmu, “detalizmu" modefi czotgow, grafiki 
itp. Pocz?tkuj?cym radz? zaczqc sw? przygod? 
z iPanzer'44 od wcielenia si? w dowddeow 
Panter. 

czym! 

Rosjanie maj? swoje stynne T-34/85 Cczotgi 
dobre... ale nie az tak, jak si? powszechnie 
sqdzi], Amerykanie - nieszcz?snego Shermana 
M4A3, a Niemcy swietn? Panter?. I\lie moglem 
oprzec si? zdumieniu, ze tworcy gry zupelnie 
pomin?li najwspanialsze czotgi II wojny 
swiatowej, czyli znakomite Tygrysy i Krolewskie 
Tygrysy. Co prawda w grze pojawia si? duzo 
innych maszyn, poczqwszy od jeepow, poprzez 
transportery opancerzone, amerykariskie lekkie 

Wymagania: 
r lS3 
karla muz,\V(nakOii«sciX 

Dystiybutor: 
MtifcsoH 
mm) 6039.300 

Intarnet: Mp .•,v.vyH imagiegames co uk 

Prcducent: 

(jilt V II H 
tWi ii II 

OS Li 
i ui .jt-t vusj 

na polu bitwy (zero symulacji - ta ogranicza 
do wspomnianych na poczqtku trzech 
czotgow]. 

A jak? 

U gory: 
Zgadnljcie ktdry z tych 
screendw Jesl wspomasany 
przez 3DFX... 

PliJSy; 
•najtnml/iej znane ualyi 

II wojny - to lubie! 
-ifistnihcja nt'liu 

ciakii wycti inlormacji 
•suurti Mcowaiiych 

bilew 
•szczvula s^iisuwnoj 

liihlvki 
*uncyklupt!iliiilclioc 
nietal siiftciu 

Min usy: 
•ziipeliiybiakTygrysuw!!! 
Miic/ej mewygodfiy panel 

stemiacy 
• tKrik mozliwuSci saw 

[iota bilwy 

•slzwieki idardziL'ii 
gralifca 

• pfaklyeznie niewitloczna 
obecnosc 3Dlx 

• pudeikuvziily las 
• my wsie szpreeltdii 

niijliSiV 

czolgi, tank-destroyery fdziala samobiezne 
przeznaczone do niszczenia czotgow], artyleri? 
(samobiezn? i "statyezn?”), a nawet piechot? - 
ale co to mi za pociecha?! BrakTygrysowjest 
tu bl?dem karygodnym i nie do naprawienia! A 
ponadto wi?kszosc z wczesniej wymienionych 
obiektow co prawda wyst?puje w grze, ale my 
mozemy co najwyzej korzystac z ich obecnosci 

W czasie gry wcielamy si? w dowodc?. A 
wlasciwie w dowddeow. Mozemy dowodzifi 
wszystkimi naszymi oddzialami na polu faj 
kompanii], jak i poszczegolnymi plutonamt, 
takze pojedynczymi maszynami. Przed 
rozpocz?ciem bitwy zspoznajemy si? i 

raportem, ustala|?c np. czy przeprowodzi ny 

blyskawiczny atak czy tez raezejatak 
pozycyjny. Zafezy to min, od wielSci si 
wroga, o ktbtyclt poeiadamy - 
preeyzyjne dane km. o jego liczebnofe 
rodzajo i rlo£ci ma&zyn na stanle $ Sch 
rozmlsszczenie jest niespodziank?! Dzi?ki 
mozemy odpawiednEo dobrad wlssne uzbro 
tmemy tu okreslonq iiosd punktdw). Po 
wykonaniu tych wst^poycli dztaleA pozostiYe” 
nam tylko k!ikn?d na deploy'1 Co jadnak wc 
m oznaeza, ze sami rozmteszczamy swoje 
jednostki na maple, a tyfko tyle, ze chcemy 
rozpoczpd misj?. Podezas bitwy mozemy 
przel^czed si? na wskazane jednostki i 
obserwowad bitw? jeama zaidg Jub tei 
zadowalad si? tylko lustrecj? aktualnsj sytuai 
na mapie i wydawantem rozkazbw. 

M 
A co mozemy ustalic? Iras? i szybkosd.'Z jak? 
porusza si? jednostka, jej szyk, taktyk? w 
momencie napotkania wroga... Jako strateg 
musz? powiedzied, ie te gry jest OK, 
Naturalnie jest to strategia doSd uproszczona, 
ale tym niemmej satysfakcjonujqcs. Autorzy 
mmjim elementy gier stretegicznych 
jak morale, efektywne oskrzydlenie, 
wykorzystanie adwoddvv, wpJyw odlegtodci i 
pr?dkosci jednostek ha skuteeznosd cgnia eta. 

□cena: 

B 
limner 06/99 



JS Oka, ja Oka... 

y/yohowany na "czterech psncernych" i 

pewnyf^ wzrjpeniBm zasiadtem w wiezyczce 
1^34.*. Fajnie jest pogrzad z dzisla do obcych 
^qW' > posiafi z kaemdw po piechode 
wtpa. W trybie symulacji mozemy .pielic 
S1? praktycznie w kazdego czlonka zalogi - 

dzialonowego czy dowddjft 

pnzelftczajnc si? w miar? potrzeby nb 
r^fafhivjo Gzolgist?/ Najprzyjemniej jest bye 

dJftinowym. To od nas zafezy, jaki rodzaj 
poclsk< uzyjemy (odtamkowy czy rozmaite 

Hodmiany przeciwpancernych: klasyczny, 
podkalibrowy - z penetrujgcym ndzeniem - 
czy kumulacyjny). W razie zniszczenia lub 

I uszkodzenia czotgu U.ciym pi?stc w§ze si? 
* imiei'd: jku czlookdw ratogiJ zawsze mozemy 
rprzfliiczyd si? ns inng meszyn?. Szkoda, ze 

[ iue mo ny ■ wyd ed rozkazu o p uszcz eoio 
HHIffibnep czotgu - w kampanli dobrs 
™ nagpizona medalaini zatoga jest na wag? 

ztota, a tu siedzg sobie chtopaki w 
unieruchomionej maszynie, czekajgc az ich 
ktos wykonczy/T i zwykle niedtugo muszg 
czekac. Ma to sens olffFnp. mogg jeszcze 
prowacizic ogien - ale gdy uszkodzone jest 
dzialo,.. Skoro juz o dzialach mowa - 
niedobrze, ze praktyeznie nie widad eksplozjr 
pociskow, gdy spudlu^y. Przy strzalach pa 
daleki d vs tans bardzo przydatoby si? v 

wiedziec, czy poprzedni 
strzal byl za dlugi czy za 
krotki, czy pocisk 
przelecial przed czy za 
jadgeg maszyng... Ponadto 
zadziwiajqco nieskuteezne, 
przy zwalczaniu piechoty, 
sg pociski odlamkowe 
(HE), Lepiej juz grzac z 
kaemow. 

Ja Grab - 
styszysz 
mnie? 

Slysz?, slysz? - ale tak naprawd? posluchac 

specjalnie nie 
ma czego. 
Muzyka 
(niezla. ale 
nic ponadto) 
pojawia si? 
tylko w 
momentach, 

gdy np. 
dobieramy 
ekwipunek, 
czytamy 
podsomowanie 
bitvyy itp. 
Efekty sg przyzwpite -1 rdwmez nie budzg 
nadmiemego zachuvytLi. Wszyscy czolgisci 
zasadniezo mdwi? po angielsku (ew majg tak 

; okropny smerykartski akcent. ze jesli nawet 
uzywajg rosyiskiego, to i lak brzmi to jakt- 
angielskliWprawdzie Niamey szczekng sobie 
od czasu do czasu jakieS “jawohl ilr (?!) 

i itp., ale tu z kolei wkurza mnie jeden i 
gtosow - brzmi ill jakbyktoS nieffitolnie 
parodiawaJ przemawiBj^cego Hi&lero'lskrajna 
histeria butgoezgey w gar# 0 
grafice zasadniezo me mog? 
powiedziec m speejainie 
dobrego. Models czotgdw 
sg takfe i grufea 
ciosane. nawet 

przy poziome detali ustawionym na maksa; niby 
nie ma si? do czego przyczepic - ale czuj? 
niedosyt. Postacie zoinierzy to juz kpina - sg 
tylko z grubsza czlekoksztaltni i poruszajg si? 
jak goryle we mgle (dopiero z bardzo bliska 
sporo zyskujg), Tekstury tla majg umiarkowang 
pikselozk? lecz sg maio zroznicowane - zielona 
(albo biala od sniegu) ziemia, pojedyneze 
drzewka tu i tarn, karykaturalny wr?cz las 
wyglgdajgcy jak pudelko pokryte wzorkami 
drzew (takllas jest wybitnie kanciastym 

' prgllqp&djcfebianem, ktory czoigi muszg 
ornijfc!)6d czasu do czasu trafi si? (jak 
rodzynekw ciescie) fanma z paroma 
gospodarskimi zwierzgtkami wokol Tak 
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PzKw V "Panther” - chyba najlepszy sredni czotg II wojny swiatowej. Jego atutami jest gruby (i pochyty - wazne] 

czoiowy pancerz, dochodzqcy do 140 mm grubosci, dobra szybkosc i manewrowosc oraz dtugolufa armata kal. 75 

mm, dzi?ki czemu pociski wystrzeliwane przez Panter? majq wielkq pr?dkosc poczqtkowq i duzq celnosc. Pantera 

potrafi bez problemu zniszczyc tak T34/65, jak i Shermana, w starciu frontalnym, z odlegtosci 2,5 km. Niestety 

Pantery miaty dose cienki boezny i tylny pancerz - wez to pod uwag?, gdyz ukryte na skrzydfach czotgi bez problemu 
"przewentylujg11 jp swoimi pociskami z duzego dystansu. 

Stug, Marder, Hetzer - niszczyciele czotgow. Moim zdaniem najlepszy jest Hetzer. Niska sylwetka. w miar? gruby 

pancerz czotowy (i kiepski boezny oraz tylni], armata jak w Pz- IVj (czyli przyzWoita), stosunkowo niski koszt zakupu. 

Mozna smiato uzywac ich do misji obronnych [w szybkich atakach raezej si? nie sprawdzajq, z uwagi na stosunkowo 

nisk^ pr?dkosc). Brak wiezy zmusza je do obracania si? frontem w strong celu, co zajmuje nieco czasu Cwrogi czoig 
szybko obroci wiez? i wystrzeli pociskCi)). 

PzKW IVj - w 1944 roku byt to juz czotg przestarzaty, ust?pujqcy wszystkimi parametrami rosyjskiemu T34/B5, 

Wprawdzie mogt podejmowac z nim walk? jak rowny z rownym - lecz z odlegtosci ponizej 1500 m, a najlepiej w 

bliskim zwarciu [500 m i mniej), Ale na Shermana jest w sam raz. Uzywac do wsparcia Panter i do zwalczania 
Amerykanow, ew. rosyjskiej piechoty, transporterow i dziat samobieznych. 

przynajmniej jest w wersji bez 3Dfx. A z 

akceleratorem? Pominqwszy juz pewne 

niedogodnosci zwiqzane z uruchomieniem gry 

w tym trybie, musz? powiedziec, ze... gra 

praktyeznie wyglqda tak samo! Tekstury moze 

sq nieco bardziej porozmywane, czolgi odrobin? 

mniej kanciaste - ale to wszystko. Wybuchy, 

dym, efekty strzatow jak dla mnie sq 

identyezne. Hmmm. To nie za duzo jak na 

T-34/85, T34/7B - model z dziatem 85mm, choc ust?pujqcy zdolno^cramLbotawymj Penterze, to znskomita broh 

ofensywna [szczegdlnie w wi?kszych ilosciach). T-34/B5 z dystansu‘pontzei ISft'tmeErow mdgl Smjato sjswic czota 

niemieckiemu "kotkowi” w trybie face-to-face. Wersja z dzialem 78 mm to mi?SQ:flEtnafea,idG uzyeia 

raezej w defensywie i w zasadzkach. Ten czotg Panter? moze "ugry£d' tytko z boko lub cyfu, ktej 
ddleelo^ci. Ale na Pz-IV wystarezy. 

Su«85 ■ i'osyjphi niszczydel bzolgow z dziatem^mm W sumie mozna 0 nim ptwiedziec to seme 
odpdwiednikabh tej bronL (Pamistajcie, ia}pancerz i zwrocnoSd nie jsgo rtibcnymi 
obrony [ atakdw 2 zafiadrki 

jo co d rienmeckich 

lobry rsozej do 

MID I M18 ~ amerykafakie niMczfcielpzolgiW.Jflfflmie sq to Sheripsny, jyle tylkp, z$ Wfliyatwartg ctdgdry 
wieaj (co sprawiai ie sq one'hartrione ns ogtart flrtyleni. odtamlff i op‘ft piijcHOtyl sjabszy pancerz i wiptszp 

prpdkosc oraz manawrowoSt. a takze rtlecomzszq sylwetk§ ffirudniapBfe dJfSfinfirW sumie tak czy siak 

Niemciiw 
iuzw mi are przyzwoite dziaio, lepsze do 

tWostawal cl?zkie bgty Bo co to za czotg: 

M4A3 Sherman ■ wprawdzte 
ale tak czy W stsrciBcfi 

pancerz, kciszmsmm wyi : Iwette. tfepska manewrowosc. nadzwyczajna tatwodd, z jak^ zamienial si? m 
trafieniu w pochotlnie (Amenjkap^lazywali go “Ronson ' - od marjd zapelniczki - a Njemc 
Stanowczo odradzam jpeoetmowime frontalnych atBfcdw Sherman ami f [A jesl 

nie wi?kszego niz 800 met row przy ataku .frontalnym) Natomrast zaatakowac od tylu. ostrzBtab 
bliskim dystansie - a. n^f&rdztejj. > 

- nv 

polow? 1998 roku. Dodajmy tu [aszmt ie nie 

mozna zrobic save podezas bitwy... Steruje si? 

z myszki i klawiatury lub z joya. Nie jest to 

moze szczyt wygody - ale da si? ‘'oswoid". 

Zatoga - z wozu! 

Jaka jest iPanzer'44? Jak na strategic - 

prosta, ale przyzwoita. Jak na symulacj? - 

poprawna. Jak na strzelanin? [bo mozna grad i 

w taki sposob) - od biedy ujdzie w ttoku 

(oprawa audio-wideo na pewno nie jest tu 

atutem]. Grywalnosc - hm, calkiem catkiem, 

gra potrafi wciqgnqd, a wtasnor^eznie 

upolowana Pantera, buchajqca ogniem i dymem 

w niebo, to calkiem fajna sprawa, che che. 

Sporo misji, kampanie, zlote lata czotgow, 

dynamiezne bitwy - tez przemawiaj? na jej 

korzysd. Tym niemniej gra jako catosc nie budzi 

specjalnych emoeji. Moim zdaniem Ctj. 

typowego graeza] iPanzer’44 zasluguje na 6/ 

10, fanatycy symulacji czotgow mogq dodad 

jeden punkt. 

Ilunisfae/se 
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Pancerny zagon 
Tank Platoon 

MirJWrt*!® ««1 *wna nig M ziftliinp liiliij 

C(l„i jpoalpe, httry iftaf postawte liriiip ni 

KilKs iiiiilfCli proiliilicii M 

czasHIflit' 

Min mapfca HlGpnpposB kflipwyla M6 / 

ivjfs^i lil«sy syiiiulHlopami. I 

pozyiij? lipiiiv in ryiilm, paimwiii / Mlfii'Ops'pS! 
/ilncyiiamali nip powiir.if; sin kaczmii. Mum’ 

0mi, in tan iiiiiiwr wyszBilt im w sin 

lii'ucuiiiacli. Poslaiiowiuno IiuwIbiii wyilai: suiinnla 

MM fil'V H11 Tank Platoon, ippkliiffjcni n 

zpyiiiiadi chtfipcPw^Abiwichzcala 

walatig mito pnliojii i deniokracji. Prawilp' 

powttiawszy ilia wloln czolyisIDw M1TP Jest ilo 

tej pury isiliip i uliiliionycli gier, ktaraj slawy iiiu 

przypioily ik«i najiiira prailiojc, taliin jail 

clwziiyllli ftlirains. 

tUKASZ BONCZOL ' 

laczqc ten artykul nalezafoby od 
wyjasnienia, iz nie jest to, jak 
wskazuje tytul, tylko symulacja 
czolgu Ml. Ta gra to jedna wielka 
symulacja wspolczesnego pola walki 

t z wszystkimi jego czynnikami, takimi 
~ jak piechota, samoloty tmi^dzy 

innymi A-10 i AV8B!!!), smigfowce, artyierle itp. 
Juz po chwili rozgrywania ktdregos z bardziej 
rozbudowanych scenariuszy, naszym oczom 
przedstawia si? widok totelnej wojnyP z 
wykorzystaniem wszelkich do5t?pnyeh rodzajbw 
or?za Nasze zadanie polega r?a dowodzermi 
kilkunastoma wlasnymi jednostkami \ wykonanre 
szczegolowo okreslonych celdwdanego 
scenariusza, Mamy tu szeroki wybt5r misji. S? 
zadania treningowo-szkolenlowe* teyc'zny bdj 
spotkaniowy, ataki na transporty wroga. 
ofensywy na mniejsze lub wi?ksze miejseawodd 

Poprewej 
ns dole; 
fttJflStwNtrfU. 
laipUcwPolsct 

dzialania zaczepne, obron? lub 
oslanianie odwrotu wlasnych 
wojsk... Kazdy znajdzie cos dla 
siebie. W ostatecznosci mozna 
polecid wygenerowanie 
komputerowi losowej bitwy. 
Walczyd przyjdzie nam zarowno 
wdrod zielonych polskich [hurra! - 
i do tego nie jestesmy juz cz?sci? 
Ukladu WarszawskiegoO l?k i lasow, jak i na 

V* 

gor?cych piaskach irackiej pustyni. Kampanie 
tocz? si? bowiem w Europie Srodkowej, na 
Ukrainie w okolicach Morza Czarnego, w 
Egipcie, Zatoce Perskiej oraz w poblizu 
Wladywostoku. Mozemy tez wybrac rodzaj 

wojska, w jakim chcemy sluzyc (kawaleria 
pancerna, korpus pancerny armii Stanow 
Zjednoczonych i piechota morska]. Decyzja jest 
bardzo wazna, poniewaz determinuje taktyk? i 
srodki, z jakimi staniemy do przysziych walk. 
[Np. piechota morska ma niewiele czotgow, ale 
za to cal? mas? ..szwejkow", transporterow 
opancerzonych i lekkich pojazddw, jak np. 
Hummery. Wsparcie lotnicze Marines to 
najcz?sciej Harriery, a nie AH-B4 Apache, z 
ktorymi spotkamy si? w kawalerii pancernej i 
wojskach pancernych.) 

W r?ce gracza oddano mozliwosc dokfadnego 
rozplanowania ukfadu zalog, nadawania 
awansow i odznaczen. Kazdy czolgista posiada 
szereg wspofczynnikdw, ktore ulegaj? 
modyfikacji wraz z post?pami w grze. Akcj? 
mozemy sledzic z wn?trza czolgu tale tylko 
Abramsa) lub z mapy, na ktorej wydajemy 
rozkazy dla innych jednostek. Odswiezona do 
poziomu dzisiejszych standardow zostafa 
grafika, Teren jest wyraznie pofaldowany, 
wszelkie pojazdy s? trojwymiarowe, zaopatrzone 
nawet w najdrobniejsze szczegoly, takie jak 
wfazy, wyrzutniki granatow dymnych, karabiny 
maszynowe... Niestety ma to swoje 
odzwierciedlenie w wymaganiach sprz?towych, 
ale o tym za chwil?. 

Ma polu walki pojawia si? piechota. ktdra byla 
do tej pory zaniedbywana. Teraz mozecie 
zcbaczyd biegaj^cych tu i torn pojedynczych 
zolmerzy, Potrsfi? oni nie tylko biegad. ale takze 
kucad, skradad si?, kryd za budynkami, 
zalamamami terenu i pDj&idaffll. DokJadnie 
mozna odrdznic, jakze groznych dla czolgistow, 
gosci z wyrzutniami kierowanych pociskdw 
przeciwpance'rnych. Autorzy zdecydowali si? na 

[111 1006/81 



Recenzje 

przedstawienie wojakow za pomocq sprite'ow 

(tj. postacie sq dwuwymiarowe). Sq one tadnie 
wykonane i nawet z bliskiej odleglosci robiq 
dobre wrazenie. Rozwiqzanie to wydaje si? bye 
trafne, poniewaz ta gra to nie Quake, gdzie 
walczyto ze sobq nanaz maksymalnie do 

dwudziestu postaci. Tutaj mamy do czynienia z 
prawdziwym frontem i trdjwymiarowe 
odwzorowanie kazdego ..piechociarza" 

zaabsorbowatoby za duzo mocy obliczeniowej 
procesora. Las i drzewa to takze bitmapy, 

jednakze prezentujq si? calkiem przyzwoicie i nie 
razq swym wyglqdem. Troch? natomiast - 
denerwujq zywoploty, ktore sq ustawione 
wzgl?dem siebie zawsze pad kqtem prostym, 
rownolegle do jednej l kraw?dzr mepy. 
Troszeczk? brakoweto mi tez pojetfynczych 
drzew, krzaezkow i skalek. Brak takich mafyeh 
szczegdtow niekiedy czym krapbraz lekko 

monotonnym. Wybuchy sq przeciqtne, nie me 
co si? o nich rozpisywac-. Kiepsko rozwiqzano 

natomiast kwesti? rozwalania si? celow: 
zarowno piechoty, jak i pojazdow. Te ostatnie 
wybuchajq zawsze w ten sam sposob, niewazne 
czy trafimy w wiez? czy w gqsienice. Nie ma tez 
wi?kszego znaezenia ilosc amunieji wtadowanej 
w dany obiekt. Mozemy wpakowac w BRT 
trzydziesci naboi przeciwpancernych, a on i tak 
b?dzie wyglqdal dokladnie tak jak po trafieniu 
pierwszego. Mozna si? jednak dopatrzyc 
odmiennego efektu przy trafieniu w pancerz 

reaktywny (szczegolnie z CKMu). Toporne jest 
tekze zaznaezanie jednostek i poziomu mapy. W 
ferworze walk! zdarza si? nie trafic kursorem w 
ki’opk? symbolizujqcq pluton, co moze pociqgnqc 
za sobq nieeheiane wyznaczenie innej jednostce 
tego typu punktu iiawigacyjnego. 

WyniaganiB Sprz?towe sq naprawd? duze (choc 
nie szokujq. je£fi wezmiemy pod uwag? 
zIgzqjio&S oferowanej nam symulacji). Oprawa 
diwi?kowo-muzyczna jest super. Najlepsze sq 

azdow, na jakie mozecie natknqc sie w tej grze. 

M1A2 Abrams 
A tu sam slynny M1A2 Abrams w catej 
okazalosci - czyli najlepszy (lub jeden z 
najlepszych) czolg swiata, Z 120 mm dziaiem, 
pancerzem Chobham i znakomitq elektronikq 
pokladowq jest koszmarem sniqeym si? 
zatogom rozmaitych T-72. 

A-1D Thunderbolt - samolot szturmowy, 
specjalizujqcy si? w niszczeniu czolgow. Atakuje 
z niskiego pufapu, jest pot?znie uzbrojony 
Cm .in w szybkostrzelne dzialko 30 mm] i 
odprony na ogien wroga. Prawdziwy "Bicz 
Bozy11 na wroga! 

Mi-24F Hind - najbardziej znany rosyjski 
helikopter szturmowy.-Nie liczqc calej baterii 
rakiet ma na wyposazeniu podwojne dzialko kal. 
23mm, zwane "maszynq do szyeia". 

AH-1W Super Cobra 
No, nie jest to moze Commanche, czy inny 
Apache, ale i ten helikopter ma odpowiedniego 
“kopa” (20mm dzialko, 8 pociskow TOW lub 
Hellfire, niel liczqc Sidewinderow czy innych 
Maverickow) i nie wolno go lekeewazye. 

komunikaty. Posiadecze gloSnikdw o wi?kszej 
mocy poczujq si? jsk w prawdziwym czolgu. ji¬ 
bed? nie wi?cej na ten temat pisal, poniewaz ** 
wszelkie prdby oddania tega sfowami to 
mierne prdby wytlumaczenio niesamowitep0 ^ 
klimatu, jaki stwarza w tej grze d2wi?k. 

ia 
Po lewej: 
WygltfajrtsprftfsitiM. 
ale lidH|e ev^o i ]eloe| iity 

Teraz troch? o mniej blyszczqcej stronie 

programu. (1Goly" Pentium 200 z 32 MB Ra^ 

niestety nie jest w stanie iobie poradzic sobij 
zadowalajqco przy grsniu.w srednio 

rozbudowany scenarios*!!! Wyfqczanie detali 
niewiele pomaga. W komfortowej sytuscji sq 

p&tomiast posiadacze 3Dfxdw, poniewaz Mijp 
wyrainia nabierze plynno^ci podezas wspdlpr^ 
i ich akcdteretprsniL Wprawne oko J 

maniaka^ wyfowf zapewns takie szereg innych 
niedordbek, np, w taktyce rosyjskich 

dmiglowcdw. Przyznaj?, ii niekiedy sprytnie 

chowajq si? one za przeszkodami, ate nie 

zauwazyfem, aby stosowaly jektei wymySIniejszt 
manewry, takie jak przykladowo rosyjski uktad 
trdjkowy. Takze piloci samolotdw nie pcpEsujq ^ 
zbytnio swymi umiej?tnG3eiamL Atakujq przede 
wszystkim z lotu koszqcego. nurkowanie i 
bombardowanie z wi?kszego pufapu zostalo 
jakby zapomniane przez autorow. Fakt, iz wdaj? 

si? w takie niuanse, sam za siebie mowi o klasie I 
opisywanego programu. 

U gory: 
Mi-24F Hind alakule 

Klimac hievzy jest zebdjezy. Wokot nas, lekko 
kolyszqc si? na nierdwnodciach terenu, 

majestatyeznie szarzujq czolgi. ktorych 
gqsienice podnoszq obloczkl kurzu, druzyny 
piechoty wybiegajq po otwartych tylnych 

trapacb Bradleyflw, zza w?gla pobfiskiej stodoly 
razi wrogi kerabin maszynowy, artyleria tworzy 
na zboczu pobliskiego wzgorza istne piekto, a 
nad tym wszystkim przelatujq samoloty i 

^migtowce. Scena prosto i .Czerwonego 
sztormu * Toma Clancy'ego. Neprawd? polecam 
t? gr? wszystkim, ktdrzy majq sentyment do 
wspdlczesnej wojny Iqdowej, jezeli oczywiscie 
majq tylko odpowiednio moeny sprz?t. 
Microprose zndw w dwiecnej formie! Sequel 
okezel si? godnym nast?pcq swego poprzednika. 
Sam podr?cznik liczqcy 300 stron pokazuje, jak 
skomplikowany jest to program. Po kilku 
miesiqcach gry stwierdzicie, ze kazda zlotowka 
na niq wydana byla tego warta. 

Znacie juz rozkazy, dane wywiadu, nic wi?cej nie 
mog? dla was zrobic... 
Pozostaje mi zyczyc warn szcz?scia... Do 
wozow!!! 

Preducent: 
Microprose 

Wymagania: Dystrybutor: 
PI33 Mhz, CD ROM x 2, Ifi MB IPS 
RAM, Win’95. 161.(022)3422765 

Internet: httpj'/www.mEcr<pos&.own 
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Pielgrzymka w mroki (?) Sredniowiecza 
jlarim_ 

czekileino Pllgrlma, bojeiw 

J 
le 

i inaflkD opniGowat 
jowldaUo dliMO|i|przy|eRnodcl 

Itak w rzeczy samej si? state, a e^ekt jest 
(jod^ien wysilkow. Zasiadlszy do gry 
ocknqlem si? gdzie£ po pdtnocy, bo w 
pobFizu strasznie go£ huczelo - jak si? 
okezato. to mnie kiszki marsza graty, bo w 
^apale zapomnietem o obiedzle i kolacjL 

Histona Pielgrzyma wciqga nEesamawicie, bo tez 
autorzy umiescili jq w wyjqtkowo ciekawym 
historyeznie okresie i miejscu - na poludniu 
Francji w 1208-mym roku. Mtody szlachcic, 
Simon, od umienajqcejjo ojea otrzymuje zadanie 
dostarezenia pewnego r?kopisu jego 
przyjacielowi. Gdzie go szukac? Ojciec udziela 
dose niejasnych wskazowek.., Simon rusza w 
drog?. 

Jako si? rzekio, wybrany przez autorow gry 
okres historyezny byt wyjqtkowo brzemienny w 
wydarzenia. Na dalekim Wschodzie, wsrod 
stepow Mongolii, miat przyjsc wknotce na swiat 
chtopczyk Curodzit si? podobno z dlonmi petnymi 
krwawych skrzepow], ktoremu ojciec nadat imi? 
Temudzyna, a ktdry skqpaf we krwi potow? 
swiata, drug? potow? napetniajqc grozq. Zakon 
Templariuszy osiqga wtasnie w Europie szczyty 
pot?gi - „ubodzy" mnisi pozyezajq pieniqdze 
krolom, ksiqzptom i biorq w zastaw cate 
prowineje. Jedynie Lombardowie - wloscy 
bankierzy - usitujq jakos si? przeciwstawic 
pot?dze Zakonu i mnichow (ktorych ubogimi j1 
bracmi byli oczywiscie Krzyzacy). Poludme^ 
Europy drzy przed Maurami, potamkami 
wojowniezyeh Arabow, ktdrzy zajqli'jdzisiejszq, 
Hiszpani? i lakomym okiem.spqgiqclajqna Franc]?.} 
Samo zresztq Poludnie rdwniez wre - dojrzewa 
bowiem kruejata przeciwko Katarom (od swej 
siedziby w miescie Albi zwsnych tez albJjjensamil 
Knucjat? rozpocz?tq w roku 1209 (a wi?c gra 
toezy si? niejako w jej przededniu), ktdre trwala 
^obrze ponad dwadzie£cia !at, zakofazono rzeziq 
w Montsegur. Podczas tejze kruejaty spytsny 
przez r years two o to, jak odrdznid kateijo od 
^obrego chrzeScijanm fegat papiesfci 
°dpowiedziat: ..Rznijcie wszystkich, Bogu 
z°stawiajqc rozpoznanie swcfCh’V Rznqd by to za 
c° - podobno to wtaSnre katarzy (z grecktego 
khatot' - czysty) okryli Oraata, naezynie do 
^rego jpzef z Arymatei zebra! knew Ghrystusa, 
^bigensi byli spadkoblepbamf moniohejcZykbw * 

wyznawcow religii biorqcej poczqtki w mitraizmie, 
rozniqcej si? od chrystianizmu jakze istotnym 
drobiazgiem - zafozeniem, ze Zlo jest rownie 
pot?zne jak Dobro, a swiat wcale nie zmierza ku 
powszechnemu szcz?sciu, ale jest terenem 
nieustannej walki dwu rownych sobie sil. 
Stworcq swiata byt zresztq wedle 
manichejczykow Szatan, a Bog wmieszat si? 
dopiero potem, pragnqc naprawic diabelskq 
partanin?. Dodajmy do tego ferment 
intelektualny, ktory dojrzewa! w niektorych 
zakonach, ambieje pot?znych arystokratdw (na 

i 
przyklad ksi?cia Tuluzy, Rajmunda IV], nad wyraz 
niech?tnie podporzqdkowujqcych si? wtadzy 
krolewskiej, dumnych rycerzy i pysznych 
opatdw - a otrzymamy fascynujqce tto dla ^ ' 
naszej historii. Che? tu powiedziec, ze powyzszy 
akapit nie powstat po to, by olsnic czytelnika 
mojq znajomosciq historii - znajomodc tla 
wydarzeri ma spore znaezenie w grze i umozliwia 
jej ukonezenie... 

Gra jest zresztq istotnie znakomitq wycieczkq w 
histori?, bo zawiera encyklopedi? sredniowiecza, 
a w niej mnostwo wiadomosci dotyczqcych tego 
okresu - w kazdej chwili podczas gry mozemy si? 
czegos dowiedziec o zwyczajach, kulturze i 
historii krajow i miast, przez ktore przyjdzie 
w?drowac naszemu bohaterowi, Niewinna 
poczqtkowo wycieczka zmienia si? w prawdziwq 
w?dti5wk? przez dantejskie Pieklo, Czysciec i Raj 

poznajefny butnych rycerzy, w?drownych 
kuglarzy, przedsi?biorczych kupedw, pysznych 
ksiqzqt i niemniej od nich pot?znych opatdw, et 
caetera.... Bohater trafia do klasztornych 
lochdw, magnackich zamkow i domow zamoznych 
kupedw - niekiedy tez (niezym Robin Hoodowi) 
przyjdzie mu pomagac ludziom, ktorych los 
wp?dzif w takie lub inne tarapaty. 

Podczas g(7 bqdztemy musieli rozwiqzywad 
zagadki typowo Eogiczne, ale tez zajmiamy si? 
calkiem przyziemnymi problemami - np. jak 
zwazyc dokfadnie bez wagi kupieckq skrzyni?. 
Rozwfqzaoie problemu nagradzane zwykie bywa 
ladnq animaejq * ale uwega; erzeba mie£ 
naprawd? szybkS czytnik CD - o pysznej grafice. 
Tej zresztq trzeba po^wiqcld irwag? osobno, bo 
zrobiona jest fiaprawd? znakomicia, Postacie sq 

nieco przerysQwene, ale 
wtaSnie dla tego doskonate i 
niezwykle 
eberakterystyezne, 

Poruszanlu si? po mrokach 
Sredniowiecza towarzyszy 
nepi muzyka. przepiqknie 
stylizowena, doskonale 
dqbrana do nastrofu I 
oparta na oiektdrych 
kanonacb ludowych czy 

koscielnych - znawey folklore czy chocby muzyki 
country bez trudu rozpoznajq na poczqtku 
niezwykle dzis popularnq melodi? irlandzkq 0 Pani 
w Zielonych R?kawach (Greensleves], 

Odrobin? klopotu moze graezowi sprawic 
interfejs gry - jest bowiem dose wymyslny, choc 
z drugiej strony godzi si? powiedziec, ze jest to 
jedna z niewielu przygodowek, w ktorej 
pojemnosc sakwy bohatera nie jest nie 

ogreniezona, o czym daje nam niekiedy znac 
st?kni?ciam; godnymi Syzyfa borykajqcego 

si? i glazenu Jedno jest pawns - po przyswojeniu 
interfejs okazuje si? berdzo logieznie zbudowany. 
Nieco ktopotu magq sprawit graezowi zagadki. 
jakie przyjdzie tu rozwiqzywad - cbod 
umieszczqno je w takich micjscaph, w ktdrych 
nalezaloby si? icti spodziewad, wl?c trudno mied 
pretensje do twdrcbv;. Trzeba po prostu wcielst 
st? duchem w czfowieka Sredniowiecza - dla tyeh 
zas, co mogq miei z tym klopety, autorzy 
Pilgrima uroiescili podpowiedzi, ktfirc szanujq 
inteligenej? gracia. bo sq tylko podpowiedzinmi. 
nie gotowyml rozwiqzonlamt. Morns tez zajrzed 

□cena: 

do notatnika Simona, w ktorym jakis dobry 
duszek zapisuje wszystkie rozmowy, ja ie 
prowadzil z napotkanymi po drodze osobami - 
rozwlqzanie problemu mozna niekiedy znalezc 

wtasnie tarn 
W sumie graez otrzymuie dwa 
wypetnione niezwykle ciekflwq 9^ ^ra 
prTwdziwemu miloinikowi przygodflwek 
dostarezy uczty duettowei na fadnych par? dm. 

Wymagania: 
i P 16 MU RAM. SWA. Win 
95 tLfbWJo3.il. LDx4 
Internet: niip /Mw* infog 

Producent: 
Inlogrames 

Dystrybutor: 
Mirage 
tel.(022) 6179321 1 

rames.com 

Humer 16/98 
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f Dziel i rzqdz 
I Armor Command_ 

Federacji 
Zjednoczonych 
Ziemian) w 
blogosfawienstwo 
gtdwnodowodzqcego 
i wysfac w nierowny 
boj na zasadzie: l[i 
tak nie mamy nic do 
stracenia... a moze 
si? i uda?", Co 
ciekawe jednak. 
wodz sil 
odwetowych 
najwynazniej nie 
chcqc miec nic 
wspdlnego ze 
straszliwg i - jak 

Gem.ini 

wynika ze wszelkich regul prawdopodobienstwa 
- raczej nieuchronnq porazkq - brzemi? 
odpowiedzialnosci zrzuca na mlodego ftak 
s?dz?) porucznika, czyli na... wiadomo kogo. 

To wlasnie Ty - drogi graczu - dysponujqc 
skromnymi silami i za ich pomocq 
wykonywanymi zadanrami strategicznymi 
b?dziesz musial powstrzymad zywiolow? 
ekspansj? Obcych i - co wydaje si? celem 
samym w sobie - udowodnic swiatu, ze co jak 
co, ale strategiem to Ty jestes swietnym! Tak 
nawiasem mowigc: to nie przyjdzie latwo... 
Dodatkowo, aby nie byto za slodko, Twoj 
zachowawczy przelozony, admiral Harding, 
zapewne z zazdrosci 
natychmiast zaczyna 
"kopac pod tobq dotki". A 
moze powody jego 
zachowania lezq gdzies 
gl?biej; albo - dalej...? 
Jakby na t? uroczq 
historic nie spojrzec: jest 
ona tradycyjnie wr?cz 
banalna i stanowi raczej 
jedynie pretekst do 
ogolnej mldcki... 

Wczedniejsze 
napomknienie o Uprising 
pojawilo si? 
nieprzypadkowo. Otdz 
Armor Commend jest 
rdwniez RTS-em i rdwniez mamy mozliwodc 
obserwowania pola bitwy z... pola bitwy. AC 
jest jednak czyms znacznie wi?cej niz dopiero 
ksztattujqcy odr?bnq "nisz? ekologiczng" jego 
poprzednik. Jest on bowiem pierwsz? 

plugastwa!) mogq.. bowiem przylqczyb si? do sil 
zbrojnych wroga i - borykajqc si? z mniej wi?cej 
identycznym co bo hater ludzki konfiiktem i 
dowddztwem - powykadczad nieco 
znienawidzonych chwilowo bialkowcdw. Ot, taka 

"Pokfij - szczgAMc, ale bojowanie - byt nasz 

podniebny”. Slowa pochodzqce z ust Mikolaja 

Sgpa-SzarzyAskiego i wymdwione przed czterema 

z okladem wiekami dowodzg, ze istolnie "zlote 

mysli" nie starzeja si? nigdy. niiewiele bowiem 

dobrej woli potnzeba, aby w pelni je zaadoptowac 

i - w co prawda zopolnie doslownej formie - 

wykorzyslac jako haslo przewodnie jednej z 

zopeloie jeszcze swiezych gier. Zakrawa na 

absurd, nieprawdaz? Zaskoczenie bgdzie jednak 

znacznie wigksze. Jesli bowiem ojawniA, ze 

myslg in o produkcie niezwykle podobnym do 

Uprising czy Battle Zone - jednej z TYCH gier 

rozgrywajgcych sig "gdzies w przestrzeni", to... 

tradycyjnq strategic czasu rzeczywistego 
rozgrywan? rzeczywiscie w trzech wymierach! I 
Oczywiscie mozna slusznie mowid o tym, ze ^ L 
juz przeciez MYTH i Battle Zone, nie 
wspominajqc nawet o komputerowych 
bitewnych Warhammerach, ktdre wczedniej 
uwolnione zostaly z okowdw dwuwymiarowosci, I 
ale - oczywiscie moim wfesnym* skromnym 
zdaniem - wlasnie tak jak AC wyg^dafby 
"przestrzenny" C&C - czyli jakby nie byto RTS da I 
bdlu. Uj?c kamer jest co prawda zaledwie tfty 
(wysoki i niski - tradycyjny dla gier zflliczBjqcycb I 
si? do RTS - znad mapy; wysoki znad pojaztfu 
lub instalacji - jak "chase” w symulatorach; i 
wreszcie trzeci - tuz zza pojazduJ, ale zludzenia 
wolnodci jakq daje swoboda obracania czy 
przemieszczania si? po planszy jest tak wielka, 
ze w zipelno^ci to wystarczy. Poza tym: sg ore a 
na tyle wygndne (zwteszcze ten po^redni), ze 
wr?cz nie wypada zqdad czegoS wi?cej, Jako& < 
nie jako^fi! 

OryginalnoSd Armor Command nie zawtera si? 
jednak wylqcznie w gwietnie oddanej 
trojwymiarowosci. jstnieje bowiem rdwniez 
aspekt, ktdry niewqtpliwie zainteresuje 
wszystkich, ktorym bezmy^nosc i egoizm innych 1 
twspotczesnych) wspdtmi^szkancow Ziemi 
zbrzydla na tyle, ze byliby skfonni przyznac racj? 
Obcym, ktorzy w tym dramacie wyst?puj? pod 
mask? Vrassow, Ci sfrustrowani (precz z 
ludzmi! oczyscmy wszechswiat z tego 

Zamyst i fabuta Armor Command - 
produktu Ripcord i tposrednioJ 
Take 2 Interactive w pelni 
odpowiada slowom barokowego 
tworcy. Oto bowiem uosobienie 
pot?gi, szcz?scia i sprawiedliwosci: 

zjednoczona i - jakze inaczej - absolutnie 
niewinna niczemu Ziemia zostaje zupelnie nagle i 
[jak juz wspomnialem) cafkowicie bez pnzyczyny 
zaatakowana przez przybyl? z gl?bin kosmosu 
obc? ras?. My, wspotczesnie zyjgcy, nie mamy 
zbytnio powodu do niepokoju; ten hipotetyczny 
jednak (miejmy nadziej?] scenariusz rozegra si? 
dopiero w 2910 roku. Mamy zatem jeszcze 
troszk? czasu. A jednak ta niespodziewana i - 
nie da si? ukryc - niezbyt mita sytuacja odbije 
swe pi?tno na czasach o dziewi?c wiekow 
mtodszych... Jest ona bowiem o tyle grozna, ze 
Obey wyposazeni s? w technologie znacznie 
przewyzszajqce ziemskie mozliwosci, a ponadto 
s? osobami fatalnie wychowanymi i nie 
zamierzaj? w zaden z bardziej dyplomatycznych 
sposobdw porozumiec si? z ludzmi. Nic 
dziwnego: Ziemi nie pozostalo nic innego, jak 
wyposazyd sily UTF (United Terran Federation - 

U gory: 
To, miejmy nadziej?, uspoko 
bialkowcdw 

U dolu: 
Mtdca w najlepszym tego 
slowa znaczenlu 

l|[,raef|]6f'S& 



j Plusy: 
• przesM'WOlnott, 

1 meMflwanie 
• 4B irtinlMwawrti, 

elekawyeh misji 
Swlelna oprawa 

wizDfllna 

Minusy: 

wlasnym, wlasciwym tylko sobis klimatem... 
Takze szczegoly w kreacji jednostek i instalacji - 
one rowniez sq czyms niepowtarzalnym. 
Ogolnie: woda (i inne - zapewne - ciecze) faluje, 
pada i przestaje padac deszcz czy snieg, dysze 
pojazdow rozjarzaj? si? w trakcie ruchu, lufy 
czolgow odskakujq po wystrzale.., Oczywiscie 
cate to dobrodziejstwo inwentarza jest rowniez 
wsparte mozliwosciami Direct3D. Takze oprawa 
dzwi?kowa jest niezta: mile, choc "komputerowo 
sztywne" glosy (znacznie zmodyfikowane u 
Obcych - to wr?cz trzeba usfyszecl). Muzyka... 
Hmm, muzyka. No coz - tak na dobrq spraw? 
nie jest zta, choc wlasciwie si? jej nie sfyszy,.. 
Stanowi zatem idealne, nie m?cz?ce tlo. 

No i na koniec pozytywdw, 
kwestie oprawy Armor 
rCommand, Bogowie.J Jest 
wspamalet Kezda z piansz- 

planet, na jaMfttftiicIzie nam 
coczyi bole m swdj wlasny 
odr^bny sehemat 
koloiystycisny. uWad otoczenia i 
tym samym dysponujc 

i... myszy. 
W.ydavyanie polecen 

podkomendnym to proste kompnacjM 
powyzszych elementow. Tyle tylko, ze jest ich 
zbvtwjBla; zdarzato si?, za vu ferwtm walki 
zami&st przento& ai? do zaatokowanej 
znienacke grupy, w nsjlBpsze wracalem do 
kopaini i, i rozp?tiu, transfcrmowBlem jq w 
pojBzd Nie jest to zepewne najSepszy przy Wed: 
mom rmdztej? jednok ze za jego pomocq 
zrozummle stanie fit? to. co nspisalem. 1 druga. 
rdwnie powazna wade. Ofcbi Al wroga 
pozostflwls sporo do zyczenia: awkuje on 
zawsze, kiedy ci?zobeczy. No cdz. moze i mail 
rozsqrine. ale skuteczne... Problem w tym, ze w 
wyznaczaniu kursu kolizyjnego ignapuje on 
przeszkody terenowe i jego ofansywB 

‘zMrzynnf6' si? pwSErty, nalaricuch' 
wzgorz... Zastrzegam zarazem jednak, ze wroy 
nie gubi si? podczas zaplanowanych atakow, 
wi?c mimo wszystko sprawi on nam sporo 

problemow. 

Co no koniec? Tradycyjnie prdbB oeeny. czyti 
cad* co krytyk (krytyk - ocht jek to bivmi. J 
gier podsjmowad must stale na {iom Ciq&m 
zmieniajqce si? wsrunki sprowiajq bowiom 1 
takowa 'ocena og6tnah jestczyu-;sP^11'"11 
uzasadnicnym tytko w odnietienw da ~ 
phdgramu loo jest zrozumiate ' 
ale i * J tu problem " wylqcznie w okras omm 
czasie, Glatego tez Armor Command' 
niewqtpliwie ciekawa i war ta pograma 
otrzymuje "zaledwie" dsemk? • ^ 

4ci5lej fakt, ze gralem w rewelacyinq ’ 
2cn e sp ra wi!, ze o dzi e wiq tc e meni ^ > 
tnowy, Moze gdyby -AC^piJjavwBb si?[ m 
wczeSniej,.. 

Wymagania: 
P90 z akceler. 16 mb ram, 
w95, z|xcd rom DirectX 

Internet: hupy/wwrf^Ss 

Producent: 

RfpcorrfzTHke 2 Interactive 

SoZ2) 6428165 

. Nie mog? 
jednak, ze frustracja nie pogl?bi 

2BflWmisje wroge sq (jak mi si? wydaje) znacznie 
bSie,wyn»ace... 

w 0g6le ■ tak nasze jak obcych - sq... 
N ' n0 p0 prostu triirine. Ale i mezwyfcle 
^acjonefice.aprzytym rbwnie niezwykle 

Licowane. Soenariusze w Armor Command 
% (slownie: N-I-EII podlegajq tradycyjneme 
Ihamatowi “zgromadi armi? j skteruj jn w 
Lunltu wrazej bazy". Co wigcej: to. bardzo 

co jiopiero w momencie wykcnania danego 
Ujectiva" ckazuje si?, ze tak naprawd? to do 
karica scensrijsza jeszcze daleko! Przyklad? Alez 
pros^ bardzo: rozpoczynamy dysponujqc 
zaledwie czterema heli-jetami i belipadem. Cel 
^isji [tak nawiasem mdwiqc - jednej z 
a|tBrnatywoych - maj^cych na celo przekooanie 
do naszej sprawy opomych): wymieid z planszy 
ws2ystkie stanowlska radarowe wroga. No I 

w momencie, gdy ostatni i budynkdw 
rad&ru wall si? w gruzy, dowiadujemy si?, ze 
warto byloby rdwniez zniszczyd wszystkie wieze 
rakietowe wroga... A tak w ogdle to trzeba 
b?dzie jeszcze pomoc rdzennym mieszkancom 
planety w obronie. Alp co tarn - nie ma si? co 
martwic: b?dzie dobrze, tym bardziej, ze zrzucq 
nam budynek - kamien w?gielny bazy - landing 
pad i bedziemy mogli wykupic sobie nieco 
wojska. Zaskakujqcy przebieg bitwy? A jakze! 
jak w rzeczywistosci... 

Podsumujmy, co mamy dotychczas. Banaln? 
fabul? V: przeblyskami] oraz ciekawe i mogqce 
smialo stanowic wyzwanie nawet dEa 

r najlepszych misje. Zatem logtcznym ciggiem 
b?dzie opisanie w kilku krotkich slowacb 

L sposobu walki, czyli ogolnie pastes strategii i 
Htekbyki, Pierwsze 2 uzytych poj?c znajduje swoje 

ua&fldnierUe jedynie w decyzjsch stricte 
yloba ,chipraktycznie kazda zaliczona misja to 

1 kolejna podp 0 rz^dkowa n a plane tal 0 d nas 
’ bowls zatezed b?dzie* czy udomy si? 
I “nejtiwom" z pomocq, by i oni pfifnlej byli w 

atanin 9 oh a rowed swq pomoc czy tez 
wybif. amy dreg? krdtszq, lecz - wbrew 
pozorr 1 - tradoieise^.. Hmmr nie da si? ukryd 

^ .;strc )ia w pejbardziej szczqtkowym wydaniu. 
Wzasarfzie zaledwie &]ad strategii... No ale * 
niejakr w zamieii - taktyki to tutflj nie brakuje. 
^aplecze: konieeznose wydobywania rud metali 

L _(dwa r.ypy) z bardzo ograniczonych zasobow, na 
| tore 'nadbudowywuje si?11 pojazdy-kopalnie. 

Tak^ t- < - uzydie okreslenia(1 pojazdy” jest tu jak 
naibardziej uzasadnione, gdyz kazdy z budynkow 
toprocz landing pada, przez ktory odbywa si? 
Caly transfer na trasie baza-orbital potrafi 

Niestety nie wszystko zloto, co si? swiecL, 
Pierwszym z 
mankamentow jest 
nieco 
problematyczny 
interfejs. Oparty jest 
on w zasadzie 
wylqcznie na 
strzalkach 
kierunkowych 
klawiatury, CTRL, Alt 

zmienic si? w mobilny pojazd! Tym samym baza 
nasza (powtarzam: oprdez landing pada! nie 
jest przywiqzana do ziemi - swobodne moze 
przemieszczac si? po calej planszy. Co zresztq 
czynic nalezy, a nawet trzeba! 
Wyprodukowane pojazdy tmozna wydawac 
rozkazy budowy jednostek na zapas) mozemy 
grupowac i przyznaj?, ze na ogol warto to robic. 
Osiem upgrade'owanych ci?zkich czolgow to 
zaiste stalowy legion, dysponujqcy iscie 
diabelskq silq niszczqcq... 

Sam proces grupowania odbywac si? moze w 
jeden z dwu sposobow; jezeli chcemy, bv 
jednostki jedynie pr;esun?ly si? "w kupie" - 
zeznaezamy obszar tak jak w tradyoyjnych RTS 
ach. Jezeli zamierzemy jednak stwgrzyfc w pelm 
funkcionnlnq grup? opereoyint (do oSmiu 
jednostek], do jednej z nicti dofqczamy 
pozcistale. W ten sposdb steje si? ona leaderem 

i to wobec niej b?dq nast?pnle ustefane 
formaeje. Samiijino.zl.lwo^ grupowania 
jednostek nie jest moze mezym szczegolnym; 

majqc wciqz jednak w pami?ci 
hrak tskbwej w Upllsing 
(najistotoiejsiy mankament 
tamtegol, sqdz?, ze warto a 
niej wspomnied... 

Niimer WW 
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Nie trad gtpy! 
I Die by the Sword 
Kto mleczem wojuje, od miecza glnie. 

Powiedzonko stuszne - acz nie do koAca. Nasz 

bohater Die zawsza zginie, a jeAli nawei - 

niekaniecznie ad miecza. Maze tei polec od cigcia 

topora, sierpa, azabli, oatrza wldczni czy 

udepzania maczugi; jego czerep mole sip tez 

pozsypad pod ciosem otocapne) i twapdej jak 

kaiaiea (wbpaw pozorom Die jest to porAwmoia, 

a Scisle oddanie stanu pzeezy) pipAci lego czy 

inaego potwopa. Jaki znowu "aasz bohater"?! 

Aha, ale powiedzlaleat tego... Soppy • oczywiAcio 

bohater gpy Die by the Sword. 

Ugly Joe 

zym jest ta gra? To rasowa,: 
trojwymiarowa i soczyscie krwista 
siekanina na bron biatq, Jesli 
lubicie czytac o perypetiach 
wiedzmina Geralta, to DbtS da 
warn dobrq namiastk? jego 
przygod. Czeka tu na was wiele 

stworow: male, ale wredne i zwinne koboldy 
z siekierkami, ogry z bardzo 
niesympatycznymi (w blizszym 
kontakcie) palami wJapach, 
szkieletory, orki, troglbdyci, 
krasnoludy Cwyglqdajq na 
permanentnie 
skacowane] czy 
osmiornice lub 
ozywione kamienne 
istoty. W sumie jest 
ich Cco podaj? na 
odpowiedzialnosc 
producentow) 25 
odmian. Ich 
obecnosc pozwoli 
warn po wielokroc 
zbroczyc posokq 
kling? swego miecza i 
zamienic kolejne 
lokacje w jatki peine 
latajqcych glbwek i odrqbanjwS kbtoyn; tudzjai 
wydobyc z glosnikow bitewny zgieik: sze/?k 
krzyzowanych kling, wrzaski ginqcych wrbg 
kwieciste komentarze wygloszang przez Fiaszq 
postac Nie da si? ukryt, ze Flit • •.. imi? 
nosi nasz rycerz), jcSIi mmi siysznl co£ o 
savoir-vivre i kulturzenwypovjjed#, to 
sknupulatnie to ukrywa; W czoste walki Iota 
sypie najrozmaitszym fniychem" rmm 
wprawnie jak obraca mieazem U jest w tym 
dobryfL Nie sq to fal^wybttrife niec&nzm akie? 
okreslenia, tym niemmej dobrze oddajq tak jego 
zaangazowanie w walce, jaki gorqcofcrvifisLy 
charakter tego typowego sredniowiecznego 
zabijaki. No j wprowadzajq dp gry etementy dott 
rubasznegn Immoru (co lednok docemg tylko 
ludzie wladajqcy angielskim) Erica tnr. ■ 
oglqdac zarowno w TPP fezyir jak w np. Tomb 
Raider], jak i w FPP (patrzymyAvtBdy' oozyma 
postaci], Moim zdaniem duio wygodn 
tu pierwsza opcja, a dzi?ki moiliwos- 

trybu pracy kamery 
(wfqcznie z jej najazdami i 
odjazdami] mozemy 
obserwowac walk? 
doktadnie z takiego uj?cia, 
na jakim nam zalezy. 

Die by the Sword zadowoli 
zarowno tych, ktorzy wolq 
znane z gier RPG 

"questy", jak i 
zwolennikow gier 
turniejowo- 
arenowych. W opcji 

Quest mamy za zadanie uwolnic siostr? Eryka, 
May? (swojq drogq dose ostra panienka w 
blaszanym staniku; mozecie niq - lub przeciw 
niej - zawalczyc na arenie], porwanq przez 
band? koboldow. Tu gra przypomina zasadami 
Tomb Raider, tzn. pokonujemy kolejne etapy, 

. pksterrninujqc przeciwnikow, zbierajqc 
znajdiki, unjltajqc rozmaitych pufapek (np. 

9 wytazqeych ze scian i podlog osjjrzyj. 
szukajqc kluczy.do zamkni?tych d 
uruchamiajqc rozqriaite "wfljjfcy', 
ktore otfblokowuiq nam dostqp do 
kolejnych lokacjiitp. W tym trybie 

mamy do przejSofa 6' possjf. 
ppdziemnybh etepbw. labam 

jssc rrudna. ale jpecnRI, ja 
wspomofslent Ueieszy takie 

wtedy czyms 
siekaninq. 

tylko trywialnq 

Dla tych, ktorym nie zalezy na penetraeji lochdw 
i jaskin, a chcq tylko zabawic si? w szalonego 
nzeinika, przewidziano dwa odmienne (choc 
^|jjne charakterem) try by gry. Arena to 
iityWpe, gdzie mozemy zmierzyd si? z dowolnie 
'^fpnymi z puli przeciwnikami (od 1 do 3 
narazh wybierajqc takze postac, ktorq 

Co wi?cej, mozemy tez ustalic 
Ipkacj^ w ktorej doprowadzimy do starcia (a 

jest ich par? do 
wyboru, w tym 

wielopoziomowe - 
polecam t? z lawq; nie ma 

to jak widok wroga, ktory z 
rykiem bolu, trawiony przez 

plomienie, usiiuje si? wydostac z 
■purpurowej magmy... ostrzegam 

tytkO, ze sq potwory, ktorym lawa 
•cele nie przeszkadzaD. Mozna tu 

takie pograc w trytSre sieciowym, w max. 
4 osoby nam • tez fsjnie! Turniej ma 

podobnq (orrnui? roz'grywki, tyle tylko, ze 
p'raciwriikbw (coraz fcrtidniejszych i czasem po 
paru jednoczesnie) odgdrnie wyznacza nam 

Diablo, i ora test 

Numef Vi/Bfl 
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3JJ: pmuiikaiile przcz 
Richly 

* save wytqcznle ^ Eivfalc 
MHltziule molesz 
rnibic on w dowolnvin 
niwnde] 
• u^vwanic I zbleranle 
prrcdfflfoHw (w Iryhie 
'Mlieslczosemilo^ 

□cena: 

Wymagania; 
^ 56/100 r 16MF RAM, CDtf. 
Dos/Wln 35 

Dystrybutor: 
CO Frajeki 
tel .{Oral 260T03 

Internet: hllp ,Vwww interplay com 

Numer 06/98 

waIth* 
Producent: 
inlet play 

uter- Po kazdym etarciu widzimy 
k wst# Z7-m< jak udeilo si? nam 

'Ltf, liczb? wykortczonych wrogtiw, £ei?tych 
, odrqbanych kortczyn.., i tym podobne, a 

ajouiqce psychopattiw-ematordw, ciekewostki. 

nie myslcie sobie, ze posfanie kogokolwiek na 
o Abrahama przyjdzie Warn bez trudu, nawet 

° najnizszym poziomie trudnosci. Przeciwnicy 

nie ST tylko ruchomymi porcjami mifcha do 
poszatkowania! Programisci wlozyli sport) Slfea 
w zaprogramowanie ich intellgencjl i tachnik 
wa|ki. Ich pokonanie, nawet gdy. b?d? to 
kurduplaste i popiskuiace elenko koboldy, nie 
przyjdzie Warn latwo.'A joi szczegdlnie, gdy 
wrogowie. wystgpiljq w Jiczniejszej grupie, Mecie 
jak w banku, ze przy vpce z bandf| ktdryS i nlch 
b^dzie ustlowaf Was 2Q\U od pleadw; ze 
perfidnie b?dq wyprdwadzac rtiwncttesne cioay 
na rozne cz?£ci ciala Waszej posted (np. gdy 
jeden atakuje glow?, drug! b^dzlia w feyTm czosie 
siekl po nogach) A jok trafi sif paru silniejszyGti 
wrogow naraz {ppwfedzmy: ogr. szkieistop I 
Magmar], to radz? szybko zmowid paciorek, bo 
juz na nic innego czasu nie starczy i przezycie 
120 sekund b?dzie tu sponym osiqgni?ciem. No, 
chyba ze rzeczywiscie macie wiedzminskie 

zdolnosci... 

Gra na pewno nie miaiaby takiego uroku, gdyBy’ 
nie doskonale pomyslany tryb walki. Mniej 
wprawni gracze mogq sobie ustawic klavuiatur?/ 
mysz/joy/gamepad (niepotrzebne skreslic) w 
trybie arcade. Jest to o tyle sympatyczne. ze 
prowadzona postac ma wowczas zdefinlowane 
ataki i bloki - wystarczy wi?c tylko opeflpwad^ j* 
ich "obfozenie" i po sprawie - mozna “ 
pracowite-przerabianie wrogdw na pulpety. 
tZwrocam tu uwagg.na bloki - kto ich nie 
opanuje, dalekp ntezajdziel) Ale dla bardziej 
zaawansowanyeh i wymapjgcycb przewidziano 
cos duzo tnidniejszego, jak i smakowiiszego. 
Otdz mozecie po prbsfcu przejpeN (!) 
ton* -ile nad ruchami sweijpcici - i (uwaga!) 
^WOi .-'/d wl3'sne.unikalrte®chniki walki, o jakich 
nawet nie ^nito si? autorom tej gry!!! Czujecie 
to1? Nie z goryztiefiniowane kambosy, ci?cia i 
Ufiiki, mniej lub bardziej sprawnie l^czpne przez 

was w cafosc, a po prostu prawdziwa, bardzo 
realistyczna walka, gdzie wszystko zalezy od 
waszej wyobrazni i zrpcznosci. (Mozna tez, gdy 
macie na to chpc, za pomocq specjalnego 

Ifed.v.tona. dolqczonego do gry, definiowac sobie 
rozm&ite wlasne sekwencje ruchu!) Jak to 
mowi? Czesi "to jelchutnel". Co prawda, trzeba 

spore czasu,;by w pelni opanowac 
wszelkie subtelnodci walki w tym trybie - ale 

war to, po trzykroC warto! 

Oj slinko Cieknie... Szczegolnie gdy si? popatrzy, 
w jaki sposdb zreelizovyono t? gr?. Wszystko 
jest zrobione w 3D, no potygonoch. Przy 
wyko rzysta nlu akcel erstord w grafikt mozemy 
zapomnied o pikselozce \ tym podobnych 
przykfofcisch. Bez dopalecza jest Juz iednak 
bardziej kanciasto, gra chodzi mniej plynnie 1 

piksele po.dnb.szq giowy... cHofi i tak nie ma zbyt 
na co narzekad; bez 3Dfx nadal z ppzyjemnoSciq 
odddje si? zabawie, czego na pewno nie mozna 
powiedztei o np. G-Police. Tekstury sg 
atekt'ownei ozgsto animowane Cpatrz: lawa, 
woda). Nie brak tez rozmaitych efektow 
swftlnych. W symie tworzy to odpowiednio 
sugestywny. klimat Rucby wojownikdw sq 
plynfe i naturelne. Widad dbalodc o.precyzyjne 
oddanie detail ■ wystaj'czy tylko popatrzyc na 
twarz, strdi czy trzymAn? przez dan? postac 
broA. W czasle wslfflfidad jak na ciafach 
walc^cycb pbjawisja rany li tryska krew) w 
miejscach, gdzie trofit wrogi or?z. Jest to na 
tyle realistyczne fi neturallstyczne], ze dla co 
bardziej wrazltwych przowidziano mozliwosc 
wyt^czenm zbyt krwiEtych sakwencji. A tych^nie 
brak - 3ci?cie gldwki czy odrebanie kornu^ 
ramienfo lub nogi w kola nie to tuta| standard. 0 
ozarny Humor [pami?tacie seen? walki krdla 
Arturo i rycerzem strzegqcym przejScia w 

6wi?tym Groalu^ Monty Pythondw?} zatr^caja 
sceny, w ktdrych okaleczony wrfig "kica" na 
jednej ndzee. nadal zodajqc closy .. jedyn? 
pozostalq mu r?k?. Mocne..-1 fimreszne; bo nie 
likrywajmy - to JEST smieszne, choc nieco 

makabryezne, 

B_dybym mial juz szukac 
jakiobs wad grafiki, to 
dZGP.itbym si? mocno 
dr?twych filmikow, gdy 
wyblerzemy sobie opcj? 

"‘questu” tich jakosc 
stenowezo odstaje od 

1 celoSci gry), jak i 
A Widocznego tam nieraz 

przenikania naszego 
bohatera czy chocbyjego 
miecza, przez rozmaite 
obiekty gry (ja np. 
kilkakroc przeszedlem 
sobie, niezym duch, przez 

U gory: 
Prawda, ie wyglada Id 
nieco “Tomli-RaiderDwo"? 

wbitq w scian? wloczni?]. Pochwalic trzeba 
dzwi?k: mocno klimatyeznq i mrocznq muzyk? 
[choc osobiscie wolalbym wi?cej motywow 

§redniowieczno-balladowych( w stylu Clannad; 
muzyka w grze jest o tyle uniwersalna, ie 
rownie dobrze moglaby bye tlem do 

rozgrywanego wspolczesnie horrorul, jak i 
efekty: szcz?k mieezy, zdyszane oddechy, 
wrzaski agonii czy wspomniane juz przeze mnie 
rubaszny glos i kwieciste komentarze Eryka 
[“auc, to bolalo!", "ach ty, taki owaki, “synu, 
a masz, a masz, udlaw si? moim zelazem!" itp.). 

Gdy sigam pami?ciq o wiele lat wstecz, 
przypomina mi si? gierka, znana bylym 
posiadaezom Atari i C-64, o nazwie Barbarians. 
Tam tez glowy spadaly z karkow walczqcych 
herosow, a klingi krzyzowaly si? ze szcz?kiem, 
zas gra cieszyla si? wielk? popularnosciq u 
graezy. Patrzqc na Die by the Sword po prostu 
wierzyc si? nie chce, jak dalece posun?ly si? gry 
komputerowe w czasie tych (bodaj) 10 czy 12 
lat, dzielqcych obie produkeje. To po prostu 
niewiarygodne, co si? dzieje w tej branzy... 
Wroz? DbtS podobnq karier?, tzn, na pewno 
pozostanie ona na rownie dlugo w pami?ci 

licznych graezy i zapewne wywola calq mas? 
nasladownictw. Skqdingd wiem, ze polski Slay 
[gra o dose podobnych zasadach] juz lada dzien 
ujrzy swiatlo dzienne, a “metropolisowski" 
Witcher (czyli wiedzmin Geralt w akcji] tez 
szykuje si? do ataku... Czy b?dq to gry lepsze 
[albo choc rownie dobre] jak Die by the Sword? 
No coz, jako patriota chcialbym by tak bylo. Ale 
jednoczesnie [jako realista] wiem, ze trudno 
b?dzie przeskoczyc przez wysoko ustawion? 
przez ludzi z Interplay poprzeczk?.,. Polecam 
Warn t? gr?! 

63 



Recenzje 64 

U dotu; 
Baza na Nil Haven 
otironiona! 
Slerowlec lauran 
zniszczonv! 

monstnjBlnymi, wielokalibrowymi dzialara co 
niemal z zalozaroa kojarzy sj> z bobaterami 
Warhammera. Wla^ciwje na tym mogc zakoriczyi 
portiwnansa. Liberation Day jest bowiem grq 
wyjqtkowq, stanowi standard sama dla siebie. 
Standard, ktdry DSi^gaJ^ na przykiad zegarki 
elektroniczne z Chin lub Tajwanu, za ktdre trzebs 
wybulid pi?(S, szeSc zlotych, a ktdre hurtownicy 
kupujq na kilogramy... 

Mimo dose duzej ilosci jednostek (w sumie 45 
odmiennych "modeli" zotnierzy i sprz^tu), 50 
plansz i 25 struktur obiektow wojskowych, grg I 

nie jest nadmiernie emocjonujqca. OdpowiedzialnJ 
jest za to m.in. niewielka w sumie admiennosc 
wojsk, malo wciqgajqca historia i wiele innych 
drobnych, acz znaczqcych rzeezy, ktore wpfywaj^ 
na to, ze giera jest po prostu nudnawa. Nie ma 
w ntej an: jstlnego pomyslu, ktdry nie zostalby jui 
wyeksploatowany gdzie Indziej, Graj^c w 
liberation Day odnmsEem po prostu wrazenie. ze 
autorzy wrzucilf do jednego wora pomysty innych 
i ne tfl) bazie wytlaczyti swoje plytki. 
Zniechccajgcych przykladdw nasuwa sic 
mntistwo. Jednostki, fcttirymi si? pos!ugujem\ J 
majq oczywiScte okreGIcn^ mh% pmktdw ruchu i, 
etafat: Niestety, jezeli chcemy je;zgrupowac i 

Inquisitor Interactive Magic juz dawno zepowiadafo 
premiere swojej nowei gry, kt6ra miala by6 
kfesyczn^ turowc strategy Liberation Day 
zostalo wreszeie ukodezone. a fan] mogq juz 
wybrad sic po gre do sklepdw. Zanim jednak 
zsbij^ gwinkc-skarbonkc i wygrzebi^ z jej 
wn^trza swoje ci^zko zerobione pienfqdze, 

lepiej zeby dobrze zastanowili sip nad zakupem. 
Kupowanie kota w worku wiqze sic zawsze z 
pewnym ryzykiem. Ostrzegam: tym razem kot w 
worku moze nie spefnic oczekiwan... 

Liberation Day od razu skojarzyto mi sic z Final 
Liberation Epic 4000. Nie chodzi oczywiscie o 
pewne podobiedstwo tytuldw. Przede wszystkim 
obie gry sa strategy a mi fFL to bardziej gra 
taktyezna), gdzie nie istnieje aspekt ekonomiezny 
tczyli taenia drzewek, kukurydzy czy 
wydobywanie krysztafdwJ. W zamian pc kazdei 
misji dcstejemy okreglcng iloit punktdw w 
dwded transzach. Pierwszq wykorzystamy, by 
upgrade'owad vutasne jednostki i budowad kolejne 
obiekty umozliwiajqce produkcjc nowych 
rodzajdw wojsk tw FL baza jest juz gotowa), 
Drugq, wz przed dzmfanismi wojennymi. 
zakupujqc po prostu specjalistyczny sprz^t i ludzi 
Ido czego jeszcze powrdc^J. I Final Liberation, 
dzieio 1-Magic zbliza jeszcze kilka innych 
szGzegdtdw. Podobme nie b^dziemy tu mogli 
ufstwid sobie zycia, wybieraj^c na planszy siatke 
z heksow, dzicki ktdre j istwiej okre^lid mozitwo^d 
ataku naszej jednostki. Zblizony funkejami. a takze 
wlzualnie, jest panel epeji. a przede wszystkirri 
sarna grafika, ktdr^ wykonano w tej samej 

Dzien Wyzwolenia 
Liberation 

22 sierpnia 3012 roku skontaktowano tit i 

kolonlaml m Nu Haven... Dwidzlnlcli dwa 

millony ludzi zmarlo, a dwlat zostal zrujaowaay. 

Obey zalruli kolonlt Zlamlan, rozktad, nlezyn 

pliift, drqZyl ludzkle aledzlby. Planets Nb Haven 

miala byt nowym Edenem, przyjazny kllmal, 

ilbrzymfe zaseby supowsAw naluralnych 

Idealne mfejsce na nowt ziemskt kolonlt. Sondy I 

automaty, kldrymi penatrownnn glob, nie odkryly 

jednak, 2e trwalo lu przez eony Imperlum Tauran. 

Illikt nie przewidzial let Ze Obey wrdca I to 

bardzo szybko... Kiedy pozoalali przy Zycin 

kolonitci zaczgli powracaC na Matkt Ziemig, 

poczalkowo nikl nie chcial uwierzyfi w tkalg 

znitzczBft. Rzgd twiata przez dlngi okras 

analizowal dane, zlntensylikowal badanla nad 

nowymi rodzajami broni. Gdy ekaptdyeja byla 

gotowa, rozpocztla sit salekcja ludzi. Nlawiela 

osdb spetniato odpowiednie kryteria. Tylko jadna 

z nicti pasowala w 100 procenlach. Tg osohg, 

dowddeg potgczonycb wojsk konlederacji, 

zostaled Ty. 

technice. Final Liberation, oparte 
na Warhammerze 4000, dotyczyto 
konfliktu mi^dzy Ludzmi a Orkami 
(w FL pominieto wqtek konfliktu z 
Eldarami i Tyranidami). Kazdy, kto 
zetknql si^w Warhammerem mbgl 
podziwiac niesamowitq 
technologic Orkbw. Roznice, 
dotyezgee obu ras w mniejszej 
skali, sq podobne w Liberation 
Day. Tauranie to wielkoglowe stwory, z paszczq 
okraszonq biatymi klami, w pojazdach z 

liiSToW 



Po lewej: 
Silne jerinoslki powielrzne 
mogg doKonaC straszllwycfi 
zniszczen... 

jednostki juz sq pod naszq komendq. Zazwyczaj 
jest to bardzo irytujqce, bo wielgasne trojkqty 
zasfaniajq nam same wojsko, dzigki czemu taka 
np. grupa Troppenow wyglqda jak transport 
kqtownikow z huty stali. Mimo ze nikt nie 
wymaga od strategii, aby oszalamialy i powalaly 
na kolana fajerwerkiem efektdw wizualnych, 
przecigtne srodowisko graficzne w LD sytuuje sig 
znacznie ponizej naszego poziomu tolerancji. 
Ponadto ta gierka po prostu zgubila gdzies 
klimat. Bye moze zapomniano go wlozyc do 
pudefka alba wypadl w trakeie transportu, w 
kazdym razie flaki z olejem to cos - przy 
porownaniu z LB - nader fascynujqcego. 

poprowadzic jako oddzial, to liezbg mozliwych do 
oddania pod jednq komendg ograniezono do 

J&hr 

pigeiu. W wypadku dwudziestu paru lub wigeej 
jednostek nie mozemy wige prowadzic ich jako 
oddzialu o dowolnej wielkosci, lecz stawiamy 
piqtkami, co znacznie komplikuje zycie. 

Plansze, na ktorych rozgrywa sig gra, sq za 
male. Kilka jaskotek wiosny nie czyni - podobnie 
kilka wigkszych lokaeji z przewazajqcq wigkszosciq 
mikrusowych poletek nie zapowiada niczego 
rewelacyjnego. W panelu opeji umozliwiono nam 

jedynie ustawienie standardowej rozdzielczosci 
lub podwyzszonej. Juz w standardowej nasze 

jednostki wyglqdajq jak stado 
mrowek obserwowane z 
trzeciego pigtra (przede 
wszystkim zolnierzeJ. W 
oknie, gdzie przeznaczamy 
fundusze z bitew na rozwoj 
naszyeh wojsk, znajdziemy na 
szczgscie podobizny danych 
jednostek i tabelg z 
parametrami, ktore mozemy 
dzigki kredytom poprawic. 
Cdz jednak z tego, skoro nie 
istnieje mozliwosc 
samodzielnego okreslenia, 
czy chcemy wydac tq kasg na 
lepszy pancerz, wigkszy 
zasigg lub szybkosc 
przemieszczania? W zamian 

komputer podswietla nam parametr, ktory 
ulegnie poprawie, Dlaczego ten, a nie inny? - 
pozostaje jego slodkq tajemnicq, a ile to bgdzie 
kosztowato, dowiemy sig tylko wowczas, gdy juz 
wydamy kasg. 

Jak wspomnialem, nasze wojska nie wyglgdajg 
zbyt dobrze, chyba ze ma sig lornetkg. Co 
ciekawe, nad zaznaezonymi obiektami pojawi sig 
symboliezny trojkgt, abysmy wiedzieli, ktore 

Pfusy: 

JtdniKtck 
* toit ifnli* wiivh 

Minusy: 

wvlleiulBiMIM 
'ilEdutelnltiHctam 

Bljflijeurf 
-meitlreicHitasiM 

■ wtl] malt. inis. &rak 

i\\m 

Ocena: 

Rozgrywkg mozna prowadzic jako kampanig lub 
pojedyneze misje. Jezeli nie zdecydujecie sig na 
kampanig, oczekuje Was kilkadziesigt single- 
playerowych etapow podzielonych w odniesieniu 
do stopnia trudnosci. Trzystopniowa skala tejze 
pozwoli na wlasciwe zdefiniowanie swoich 
mozliwosci. Modem, LAN i max. czterech 
zawodnikow w grze kooperatywnej zaoferowano 
w multiplayerze. Jezeli chcielibyscie czasem 
skorzystac z polgczenia szeregowego, to 
pamigtajeie, ze Liberation Day wymaga plytki z 
grg od kazdego z graezy. Cdz, Liberation Day jest 
kolejng grg, ktora pojawi sig i zniknie. Co najwyzej 
przecigtna pod kazdym wzglgdem (a pod wieloma 
bgdgca "pod kreskq'J nie zasluguje na pozytywng 
oceng. 

Producent: 
Interactive Magic 

Wymagania: 
P 9016 MB RAM Windows 95 
CD ROMx4 

Internet: http//www 

Dystrybmar: 
Marksofl 
tel.(022) 6639390 

imagicgames.com 

Huraer 06/98 



Recenzje 66 

maze przystosowac gre do swoich wymagan, 
Nalezy uwazac tylko na to, ze niektdre opcje (j^ 
np. Mnierozbijafnosc" o ziemi^) nie dzialajg w 
trybie kampanii, ale to chyba zrozumiale - 
przeciez nie moze bye za latwo. Kolejne panele 

s,dotyczg dzwiek'u i grafiki. W tym pierwszym 
przypadku mozemy ustalic sobie glosnodc 
wszystkich elementdw Sciezki diwiekowej, 
Natomiast w wypadku grafiki mozliwa^ci jest 
dalktem spare. Od ustalania pozycji na suwaku 
szybkoSd-wyglgd az do r^anego ustawianie 
wszystkich paramstrdw wy^wietlanis, 
Ustawienia te zaiezg cczywigcie od sprz^tu. rrf 
jakim me „chodzidN gra i kazdy musi pobawid ^ 
tu earn, W kolefnych panelach ustawiad mozn^ 
opcje dotyezgee sterowania samolotem, 
kalibraeji joysticka, a takze innych parametrdw, 
takich jak wyfgczenie wszystkich filmow itp. Z 
tego wszystkiego pewne zastrzezenia mam 
jedynie do kalibraeji joysticka. Otoz na 
normalnych zassdach dokonuje si$ tylko kalibraeji 
przepustnicy. natomiast reszta osi manipulators 
jest regulowana za pomoeg fcilku suwakdw, kfe 
nie sg zbyt przyjazne w obsludze - po prostu n 
wiadomo od rasu, czy joy jest dobrza 
wykalibrowany czy nie, a ciggle wracanie do 
menu jest troche ucigzliwe. 

POTEM BYtA KURA I UCZYLA Slf LATAC 

Po ustaleniu wszystkich opeji proponuje 
wybranie opeji Jraining". Tu w ponad dzjesieciu 
lotach program nauezy Was wiekszosciistotnych 
rzeezy - od startowania, nawigaeji i Igdowania, 
az do obsfugi broni i elektronicznych systemow 
defensywnych. Loty treningowe odbywajg sie w 
taki sposob, ze pilot jest praktyeznie prowadzon i 
za rgczke - komputer informuje dokladnie, jakl 
klawisz trzeba nacisngc i co zrobic w danym. 
momencie. Dzigki takiemu podejsciu nauka ; 
latania FI 5 staje si? przyjemna i przede 
wszystkim latwa - nie trzeba martwid sie 0 to, 
ze rozbijemy samolot czy zabijemy pilota. 
Podczas treningu niektore! opcje dotyezgee 
poziomu trudnosci i realizmu lotu sg tak 
ustalane, zeby takie problemy zlikwidowac. 
Autorom nalezy sie duzy plus za misje 
treningowe, chociaz mogloby ich bye troche 
wiecej, zeby przetrenowac praktyeznie to, czego 
mozna dowiedziec sie z instrukeji. Osobiscie 
proponuje warn dokladny trening z bombami - bo 
precyzyjne trafienie to wcale nie taka latwa 
sprawa, nawet pomimo tego, ze gra przy kazdej 

Bojowy orzefek 
FI 5 

f Wifi# spiyiHtBiv iBWiKplt wsM iraa 

Mil Wita! if M * itfif PMflUW SOT 

Si?, tBSJjf jin p iiwla !fi Jajlf Mfit'ii 

/iiltlit Hisjwiofiiij iwleiiiiiii (a kb la ip 

Mile ■ i® iMtlill 

iuiiy nip nit! fp wiiinB • BfRiylaiifl 

mm ■ 3I81Q si f uni M ate aipa 4 
in jaMijj Ml mHM. Ml. BhuBiallty 

sin'OWHiizpfs isiiiyf Mis wynaie alii 

$!!«# mm yntuan. Nil iuwci i\ 
w, n ory sin site niiiigii, lift w wipzaiei 

odpowiednio duzo miejsca na dysku, mozecie 
zgrac calg pfytke na hadeka, ale zajmie to ponad 
600 MB. Po zakonezeniu instalacji mozna juz 
spokojnie uruchomic gre i po obejrzeniu dwoch 
filmowych przejsc do glownego menu. Jego 
wyglgd i obsluga robig jak najlepsze wrazenie - 
tak naprawdg juz dawno w symulatorzemie 
widziatem rownie I ad n ego menu - j es t ko I drowe, 

ins! folszpi!, as!! in, U teykfli'zystoja p (lest 

Ate pi Il(l0isj3 - yffSI l pfilSI’iSBtSffl 

si?Hiwo R 5 z I’fliiihiy Jfiiiftrfifitfilifit 

Sinuiiaiimis, ilswiscii sis, co zaaezy sp!iii| ^ 

obstusq^cy akevtePM 

Yasiu 

NA POCZAiTKU BYtO JAJKO 

zyli pudelko i grq, a w dim, oprdez 
i m instrukeji, to, co najwazniejsze, czyli 

piytka z grg, Po wrzuceniu jej do 
I — czytnika i kilku kliknigciach myszg 

J mg mozemy (je£l[ nie wybraligmy 
instalacji minimalnej) spokojnie zjeSd 

obiad lub wyjsc na spacer z psem, bowiem 
proces umieszczania programu w naszym 
komputerze jest koszmarnie powolny. Osobiscie 
polecam Warn srednig instalacji, ktdra zajmuje 
„tylko" 170 MB - gra dziafa wtedy catkiem 
rzesko i bez wiekszyeh pauz. Oczywiscie jesli 

macie 

animowanymi wstawkami, i w ogole - super. 
Pierwsze kroki skterowatem tu, jak to marri 

w zwyczaju, do panelu opeji. Nte jest on 
juz moze tflk atrakcyjny, afe wszystko 

znojduje sie ns miejscu, a lie it 
hm co mozna ustalid jest 

celkrem spore, Poczynajgc od 
opeji odpowtedziafnych za 

poziom trudnosci, 
gdzie mozemy 

mifdzy inriyml 

wybrac, jak trudny b^dzie 
komputerowy przeciwnik, realizm lotu, a 
takze zdecydowac sie na odpowiednie uzbrojenie 
- czy ma bye realistyezne (czyli trudniej nim w 
cos trafic), czy tez troche bardziej przyjazne dla 
uzytkownika, ktory chce sobie po prostu 
radosnie poniszczyc wszystko, co sie Przed 
„nos" samolotu nawinie. Mozna tez ustalic 
sobie, czy nasz samolot ma sie rozbijac o ziemie 
czy ma miec nielimitowang ilosc amunieji itp. 
Jest tego na tyle duzo, ze praktyeznie kazdy 

HumerM 
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poziom, uzbrojenie naszej strong a takze 
formec]? i wysokoSd, na ktdrej zecjiriemy lot. 
Nssc^pny krok to wrogowie i ich i!o£d, poziom 
uzbrojenie - zardwno w odnresiemu do tych w 
powietrzu, jak i na zierrii, Dodstkowo moiemy 
jeszcze wybrad rod-zaj pogody, por? dnia lub 

wystarczy kliknqd przycisk J\f i zaczqd si? 
bawid. Nib jest to wprawdzie to samo, co 
normsfne misje, takie jak po wybraniu opcji 
^Single”, ate zabawa tez jest ni&fa*Natomiast 
pa zdecydowanlu si? oa ■.Single ' przechodzimy 
da ekranu wyfroru fnisji. Jak juz wspomniafem, 
jest ich kilkadziesiqt is? dodc zroznicowane pod 
wzgl?dsm trudno&l jak i zadan stojqcych przed 
nami. W trybie tym. zanim fuszymy na wroga. 
dokonujemy wszystkieh operscji czekBjqcych nas 
w kampanit. Tak wi?c po praeczytaniu dokfadnie 
briefingu uzbrajamy nasz samolot czy to w 
gotowy zestaWp czy tez wedlug wlasnego 
uznania. Nast?pnfe na podstawie zdj?d celu 
ustalamy punkty. w ktrira maj? udarayd bomby 
nasze i naszych skrzydtowych. Potem jeszcze 
wypada si? upewnid, czy mozemy uzywad brani 
kiedy nam si? spodaba i ruszyd w powietrze. 
Podobnie wyglqda ustalanie parametrdw dfo 
trybu multiplayer, i tq tylko rdzntca, ze to nie 
rriB komputercwych przeciwnikdw. Takw ogdte, 
jesli juz mowa o trybie multiplayer, to wspomn? 
tylko, ze polqczenie z innyrn komputereffijest 
mozliwe za pomoc? praktycznie kszdej ogtilnie 
stosowanej metody - od zwykfego kabla nult- 
modem az po potqczenie internetowe. Wszystko 
te operacje to jednak tylko przedbiegi, bo 
najwazniejsze jest to, jak si? lata. 

' LATAtA... 

A pod tym wzgl?dem FI 5 moim zdaniem staje na 
najwyzszym podium wsrod symulatorow, w 
ktore dotychczas gratem. Dwa tryby symulacji - 
jeden bardziej zr?cznosciowy, drugi bardzo 
realistyczny - pozwalaj? na dobr? zabaw? 
kazdemu, nie tylko temu, kto urodzil si? i 

Plusy: 
* vmumt 
■ mmi 
* nl^linlRm 
* rtaut!|ciBV I 

jMtmWiofld 
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- irfttikowany iehi> 
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* mwi 
* kdlinrecja iBfa ulcilyl 
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□cena: 

bombie sprawdza, w co trafity jej odlamki i jesli 
lecicie za nisko, to mozecie zaliczyc trafienie w 
siebie! 

I LATAtA, LATALA... \ 
Bo jest gdzie polatac. Oprocz trybu 
kampanijnego, o ktorym napisz? za chwil?, FI 5 
oferuje nam Jnstant Action", ktorego wybor 
praktycznie od razu przenosi nas do kokpitu 
samolotu, ..Single”, gdzie przed kazd? z 
kilkudziesi?ciu misji mozemy si? doktadnie 
przygotowac do zadania, a takze ..Multiplayer" 
gdzie, jak nietrudno si? domyslic, mozemy 
pobewid si? w powietrzu z innymi 
,hniekomputerowymr pilots mi. Po wybraw opcji 
Jnstant Action” naszym oezom ukazuje si? 
ekran, no kttirym ustalamy sobie najwazniejsze 
parametry mis]L ktona zaraz si? rozegra, Tek 
wipe wybieramy sobfe Mt skrcydtowych, ich 

PrDducent 
Eleclronic Arts 

Dystrybutor 
IPS 
lel (022) 6422766 

/Vymagania 
/in 95/PI33 (z 3dfx)P166 (bez 
dlx),16MB RAM/CD-ROM X4 

nternet: TinpY/wwwgaiies.c/icQrii 

aktualnej sytuacji na froncie, o tym, co nowego 
dostala nasza eskadra [bo ilosc broni jest 
limitowana], a przed samq misjq dowiemy si? 
wszystkiego o jej celu - poznamy korzysci, jakie 
przyniesie jej wykonanie, jakie inne operacje b?d? 
wykonywane w tym czasie przez nasze wojska, a 
takze jakie inne jednostki b?d^ nam pomagac 
podezas misji, Ta ostatnia informaeja jest o tyle 
ciekawa, ze dotychczas najcz?sciej bylismy zdani 
tylko na siebie i swoich skrzydfowych. A w tym 
programie dowodztwo przydziela do naszych 
misji inne samoloty, ktorych zadaniem jest 
eskortowanie nas, oczyszczanie terenu itp. 
Ciekawostkq jest tez to, ze bardzo cz?sto uzyeie 
broni poza samym celem jest surowo 
zabronione. Np. w Iraku zrzucenie bomby na 
tereny cywilne moze sprowadzic na naszq 
eskadr? problemy, ktore zwykle wiqzq si? z 
takim wypadkiem, Ogolnie- rzecz biorqc kampanie 
rozgrywa si? calkiem przyjemnie, a ich 
realizmowi nie mozna praktycznie nic zarzucic. 

ISPADLA 

Podobnie jest zreszt? z cal? grq - pomimo 
szczerych ch?ci i obowiqzku, nie znalaztem w niej 
niczego, co by mi si? nie podobato. Wprost 
przeciwnie - jestem ni? zachwycony i zaluj? 
tylko, ze to ..tylko” symulator - ze wi?cej ludzi 
nie b?dzie moglo w ni? zagrac, bo np. nie lubiq. 
Wracajqc jednak do wad, przychodzi mi tu do 
gtowy czas potrzebny na instalacj?, no i moze 
problemy z kalibracj? joya, a do tego jeszcze 
najwazniejsze - ze grac mozna tylko z pomoc? 
joysticka: klawisze to przezytek, Poza tym 
wszystko jest OK i dlatego polecam t? gr? 
wszystkim lubigeym sobie polatac. 

dr?zkiem sterowym w r?ku. Lot jest po prostu 
przyjemny i nawet pomimo bardzo 
skomplikowanej klawiszologii, obsluga samolotu 
w powietrzu nie jest zbyt klopotliwa. Autorzy 
postarali si? o to, zeby graez mogt poczuc si? jak 
w prawdziwej maszynie, Po pierwsze za pomoc? 
grafiki, ktora przy uzyciu akceleratora po prostu 
urywa glow?. Juz nawet nie chodzi mi o wyglqd 
pi?knie pofafdowanego terenu czy doskonale 
zrobione obiekty latajqce i naziemnie, ale po 
prostu o wrazenia. Tutaj naprawd? czuje si?, ze 
samoiot leci szybko - wtasnie tego brakowalo mi 
w-dotychczasowych produkcjach tego typu. 
Ponadto udiwi?kowienie programu stoi na 
rdwnt.e wyeokim poziomie. Calkiem przyjemna 
muzyezka v/menu, a do tego odgtosy podezas 
lotu, ktdrym nie mozna praktycznie nic zarzucic. 
Bartfco dtiio komunikatow radiowych i to 
wypowiadaniych rdznymi gtosami, sprawia, ze w 
powietrzu nie czujesz si? sam. Wrazenie to 
jeszcze powi?kszaj? dzialania twoich 
skrzydlowych, zywo reagujqcych na rozkazy - w 
ogole s? oni calkiem niezlymi pilotami, a od ich 

• prawidlowego wykorzystania cz?sto zalezy 
powodzenie 
misji. 

AZ NA 
WSCHOD 
DOLECIALA 

W koncu 
doszedtem do 
tego, co w 
grze 
najwazniejsze - 
czyli trybu 
kampanii. 
Dost?pne sq 

dwie - jedna historyezna w Zatoce Perskiej i 
druga - wymyslona przez autorow, rozgrywajqca 
si? w Iranie. Obie kampanie, podobnie zreszt? jak 
cala gra, zrobily na mnie duze wrazenie. 
Mnostwo 
informaeji 
przekazywanych 
przez komputer przed 
misjq, a takze dose fc 
rozbudowane same misje 
sprawiaj?, ze gra ..kampanijna" 
proponowana przez FI 5 z 
Electronic Arts jest chyba 
najlepsz? sposrod tych dost?pnych 
w innych symulatorach. Mi?dzy 
misjami mozemy sobie poczytac o 
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rTrzy mikromaszyny i 
I MicroMachines V3 

przqstrzennym, na nowo wygenerowanym 
drodowisku, jest na co popatrzed. Bardzo milo 
sobie np. pojezdzid wystuzonym starym 
Citroenem, ktory niemal zdycha na kazdym 
zakr?cie. Na militarystdw, jak zwykle oczekuje 
helmofon czolgisty i ulubiona armata. Pewnym 
ewenementem b?dzie natomiast, ze czotgi 

Po oiiininaln suksctfi w Mowftftu 

PlaySfolion, MftnHmcMn V3 frslilo wreszcle 

pod strzechy „pecetowcdw“. Kofejns jut trzecla 

odslona Micmtiilnes stinowi pmwdzlwq ticilf 

dla Mjalud^ycii u^ytkownihOw kompiilerar is 

ttfirych arena praiptniw I gier wslft jest zbyt 

tXroiRtiUeiellttofjpszcztiilewje, 

MfcpemscDines is wyflclfll ilnlalrowycli 

pojtzdiw. Weleranom skojarzp alp zapewne i left 

wlaanpl prieiyclami i dzlecifittwa, gdy u 

ponioca mewlelftlcft modeli samoeftodfiw 

wykadcztf wylmiginowanycli paiaierdw 

wlelgkrainymi krsfissfliL zderzenlamt 

dadiowaniem lip. 601, pomystowoie dzieci nle 

zna ogranlczaft, leaezej jest jednsk z 

prodicuM slap. SwoJi drop zaalasawiajp 

Jesl, Is fliers, merej sdilsrcp Jesl raws) Jardzo 

siledy ezlowlsk" alanowl lake airskcjp rOwnleZ 

4a itartzydL.. 

Inquisitor 

J^^^enomen ten dotyezy rowniez innych 
I gier [at, chocby stynnego 

Bombermana) i jakos nikt nie potrafi 
tego sensownie wyjasnid. Moim 

|, skromnym zdaniem chodzi tutaj o 
prostot? i rewelacyjny pomysl. 

Multiplayerowa wersja nowego Bombermana 
wedlug niektorych jest bardziej emocjonujqcq 
rozrywkq dla mas niz mitosciwie nam panujqcy 
Quake! Micromachines 3 to na pewno bardzo 
interesujqca giera, a o jej popularnodci swiadezq 
chodby wyniki sprzedazy firmy Codemasters. 
Trojwymiarowe drodowisko, w ktorym obecnie 
mozemy hulad do woli nie rekompensuje jednak 
pewnej wtdrnodci programu. Moje zastrzezenia 
nie dotyezq samej gry, ktdra jest wykonana po 
prostu dwietnie, ale tego, ze nie pomydlano, by 
wzbogacid scenariusz zabawy. W 
Micromachines 3 dostalismy ponownie te same, 
dwukrotnie juz widziane postacie. Oczywidcie 
teraz trojwymiarowe, rozgadane, a przede 
wszystkim zanimowane, a wi?c oezy niby sztabki 
stali do magnesu samodzielnie przyklejajq si? do 
monitors. Mimo wszystko fajnie byfoby obok 
Spidera czy Waltera zobaezyd nowego 
bohatera, ktdry wnidslby troch? odmiany w 
znany schemat i odkurzyt kqty oraz nasze 
znudzone mdzgownice. Chodzi mi po prostu o 
to, ze juz po kilkunastu minutach zabawy 
zapominatem o nowym engine i radosnych 
kolorkach, czulem si? natomiast, jakbym jeszcze 
raz zabrat si? do ..przechodzenia" juz dawno 
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Qcena: 

zgranej na dmierd gry. 
Zdaje sobie spraw?, ze 

sq to odczucia dose 
subiektywne, a juz 

dla kogos, kto 
nie mial okazji 

zetknqc si? 
z ktdrqd 

od$lon 
Micromachines, 
zupelnie nieistotne, 
jednak starych 
wyjadaezy zdecydowanie 
ostrzegam. 

Cbz*, wyplakalem swoje smutki i 
zapowiedzialem powtbrne 
nadejscie. Zanim pdjd? do domu, 
napisz? Warn jeszcze o innych 
drobiazgach. Wozy! Tychze 
rzeczywiscie nikomu nie zabraknie. 32 
odmienne pojazdy wyglqdajq znaeznie 
lepfej w nowej oprawie grafieznej, a 
biohqc pod uwag?, ze nie poruszajq si? 
juz^po plaskich niezym deska planach, !ecz w 

strzelajq. Nie wystarezy wi?c cisnqd pedal 
gazu i modlid si? o pierwsze miejsce w 
wydeigu. Trzeba rdwniez polaskotac 
konkurencj? celnq seryjkq lub slodkq minq. 
Oczywidcie pojazd przeciwnika za chwil? 
znowu zmaterializuje si? na trasie, tyle ze 
b?dzie bardzo malutki w naszym wsteeznym 
lusterku. Tak jak w poprzednich wersjach gry, 
b?dziemy mogli zasiqsd rowniez za sterami 
motorowki, helikoptera, wyscigdwki, buggie, 
pojazdu terenowego. Szkoda co prawda, ze 
wszystkie pojazdy tnaziemne) prowadzi si? tak 
samo, jednak nie mog? si? o to czepiac (to nie 
tOCA). Warto odnotowac, ze na kazdej trasie 
znajduje si? jakas niespddzianka, dzi?ki ktdrej 
mozemy uzyskad przewag? nad konkurentami. 
Mogq to byd wielgasne szczypce, dzi?ki 
ktdrym zlikwidujemy rywali, innym razem 
dostaniemy pakieeik bombek. Nie b?dq to 
jednak bombki choinkowe, ale rozrywajqce. 

Ptynna praca kamery, ktdra ukazuje nam 
zmagania naszyeh matych podopiecznych: 
obiektyw gladko przedlizguje si? nad 
czadowymi sceneriami. Rzut z gdry, 

przezroczysta szklanka, gdzied z boku, w 
drodku dwiatlo drga na zlotym plynie. 

Kij bilardowy, ktdry jest niemal tak 
realny, ze istnieje zagrozenie, ze 

wyktujecie sobie nim oko. 
Uwazajcie zeby'nie spade! 

Czarno-biala szachownica 
podlogi jest bardzo 

daleko... Wizualnie 
gra po prostu daje 

czadu. 
Inteligentny 

system 

kierowania 
kamerq 
daje 
wraienie, 

Na prawo: 
Nasi stiizy znaJSRl 
aiiiwflle zaslatfaJa za 
Mttiei. 



Recenzje E9 

jaKie mamy podczas ogMania reiacji tetmzyjnej 
- jawodowych wy£tig6w samochodowych. 
^□rdzo dobre rozwi^zenie zoo mu rdwnrez 
poprawia nasze samopoczuoie. Na wiasm oczy 
jobaczycie. co potrafi 3Dfx [Voodoo, Power 
y$) Cbz, to po prostu to, na co czekaliSmy, 

Lokacje! Oczywiscie pierwsza plansza to 
niezapomniany stot bilardowy, na ktorych 
toczyli^mv boje i w Micromachines 1. Tym 
razem jednak me wpariniemy w ciemne tozy, lecz 
zedowfotimy §\$ dywanem z zielonego sukna i 
KilkoiTis kolorowymi bilami jako namiastk? 
stupkow na autostradzie. Po chwili juz b?dziemy 
na btacie, gdzie ktos spozywaf sniadanko. 
Radosnie rozrzucone chrupki i rozlane mleko, 
tuz obok skocznia z pudelka zapatek i zmi?tego 
opakowania po platkach sniadaniowych. Klimaty 
jakby znajome, jednak teraz na efekt wizualny 
nie mozna narzekac. To juz nie proste 2D, nad 
ktorym mozna ptakac. Inna sprawa, ze ktos 
b^dzie plakat, bo mu si? sprz?t zagotuje... Ale 
taka to juz cena post?pu. 

easy, ale zawsze to chociaz jeden rejs 
ukortczony na pierwszej pozycji. 

Dokonano 
rowniez 
rozbudowy 
wensji 
multiplayerowej 
zabawy. Zderzenie 
do siedmiu 
zawodnikow w sieci jest 
nieuniknione. Na jednym komputerze moze 
natomiast zagrac maksymalnie szesciu graczy 
(1-2 na klawiaturze, 1-4 na joypadzie] w kilku 

dostepnych 
trybach 
wieloosobowyah. 
Na uwag? 
zasfuguje 
bardzo 
przemyslany 
modul Driving 
School, gdzie 
najmlodsi b?dq 
mogli wtetwy i 
przyjemny 
sposob poznac 
tajniki 
kierowania 
mikromaszynq. 
Co prawda na 
wiele im si? to 
nie przyda, bo 
giera jest 
trudna nawet 
na poziomie 

— 

‘A 

Wymagania; 
DirexXV5,16 MB Ham 
Windows 95. P120 

Micromachines 
3 to gra, dla ludzi, 
kttirzy lubiq male 
samochodziki i 
psoty. Wychodzi 
na to, ze b?dzie to 
mlodsza cz?sd 
spoleczefistwa 
(oraz Mr Jedil. 
Dopracowana 
strona graficzna 
gry to duzy plus M 
3. Spora paleta 
pojazdow i 
mnostwo 
odlotowych 

scenerii na 
pawno dodatkowymi 

walorami. MoiliwoSd gry i wielorna 
przyjacitilmi - rdwnie przyda tna, co konieczna. 
Podsumowuj^c, Micromacbines 3 skupia w 
sobie potrzebne cec'hy, ktdre kwalifikujq go do 
miana przeboju ■ 

Produced: 
CodmusieB 

Dystrybator; 

6179321 

Internet: hHn v/wwa .cotiemaaters.corn 

ZAOZWOH! 
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Zawsze wierni! 
Semper Fi 

Zawsze wierni • czyll po tecinle jemper lidells" 
■ to motto amerykaftshich merines. Stpd nie 
bedzie ciiyha trudno rozszytrowafi, komu 
poSwi^cona jest najnowsza graze stajni 
Interactive Megic, noszgca tytul Semper FI. 

Mac abra Tak jest - dzielnym zieionym 
beretom. welczqeym Q pakbj (do 
ostatniego neboju] m polacb bitwy 
calego niemaf 6wiata. Bo gdile ich 
nie ma? Walczq z Irakijczykami, 
Libijczykamk Kubartczykami. 

Koreariczykami (potnocnymi naturalnie), 
Rosjanami, Serbami - a wszystko po to, by male 
amerykariskie dzieci mogly spac spokojnie 
[marines czuwajq!), a gwiazdzisto-pasiasta 
Wolnosc i Demokracja zatriumfowaly,,,.. 
Wybaczcie mi ten nieco zgryzliwy ton - ale 
po dtuzszym kontakcie z tq grq wpadlem 
w taki wlasnie nastroj i nic na to nie 
poradz?. 

Semper Fi jest 
tradycyjnq do bolu 
turowq strategic 
dla 1-2 graczy, 
rozgrywajqcq si? 
wspolczesnie. 
Gracz wciela si? 
w dowodc? 
batalionu (mniej 
wi?cej] amerykanskiej piechoty morskiej. 
Naturalnie nie oznacza to, ze dysponujemy tylko 
wspomnianq wyzej piechotq. Wspolczesni 
marines, tworzqcy sily szybkiego reagowania, 
majq na stanie praktycznie wszystko, co mozna 
spotkac w arsenale amerykanskiej armii. Stqd 
na polach bitew nie zabraknie helikopterow, 
transporterow opancerzonych, mozdzierzy, 
wspierajqcych ich F-1B i ognia artyleryjskiego 
itp. Do przejscia mamy 15 scenariuszy Craczej 
cieniutko,..], uszeregowanych - teoretycznie - 
pod wzgl?dem stopnia trudnosci, oraz trzy 
kampanie [Kuwejt, Korea, Pantalleria - tj, Bliski 
Wschod). Gdyby to Warn nie wystarczylo, do 
gry dolqczony jest bardzo sympatyczny w 
obsludze edytor misji. Istnieje tez opcja gry 
sieciowej. 

Wspomniaiem, ze SF rozgrywana jest w 
turach. Tury skladajq si^ natomiast z faz 
aktywnosci. W zaleznosci od tego, ktora 
strona ma w niej inicjatyw?, nast?puje 
kolejne wykonywanie ruchow 
poszczegolnymi oddziaiami lub ich 
zwiqzkami ttzn. mozna w danej 
fazie poruszad si? tak jednym 
plutonem czy druzynq, jak 
i cafq kompaniq, 
dotyczy to takze ataku 
na wybrany cel). 

Poczqtkowo dose trudno si? 
potapac, tak w trybie 
sterowania, jak i w podziale 
tur na fazy - ale z czasem jest 
to do opanowania Jak na gr? 
strategieznq nie jest ono nadmiernie 
skomplikowane, ale tez nie „grzeszy,J zbytniq 
przyjaznosciq. Sama gra nie zaskakuje niezym 
nadzwyczajnym. Mozemy wybrad sobie bron, z 
jakiej prowadzi ogien dana jednostka (mamy 
kilka trybow ostrzalu), istniejq pola zwyci?stwa, 

za ktorych opanowanie dostajemy punkty, teren 
modyfikuje skutki ostrzalu, uksztaftowanie 
terenu ogranicza widoeznose danej jednostki. 
Dwuwymiarowa mapa budowana jest na 
heksach (widocznych lub nie - wedle woli 

graeza), dowodca umozliwia szybkie . 
zrelaksowanie” spanikowanego oddziaiu 
(scislej: jego obecnodd na tym sarriym polu 

co panikarze znaeznie zwi?ksza szanse 
zaistnienia takiego zdarzenia). Morale wptywa 
na zdolnosci bojowe jednostki, amunieja jest 
limitowana, powiqzano eelnose i efektywnosd 
ostrzalu z szybkosciq poruszania si? oddziaiu; 
istnieje opcja zaladowania i rozladowania 
piechoty na transporter etc. - ot, kompendium 
tego, co powinna zawierac gra aspirujqca do 
miana „porzqdnej strategii", ale niestety nic 
ponadto, nic co by mnie zaskoczyto... A zaraz, 
jest cos - zadziwiajqca skuteeznose walki na 
najblizszy dystans (close combat). Mozecie do 
us...markanej smierci „zmi?kczad" wroga 
ostrzalem - trwa na posterunku, szczegdlnie 
gdy jest ufortyfikowany, dopdki nie zginie lub 
totalnie hie spanikuje (a nie panikuje za szybko), 
lecz gdy tylko puscimy naszyeh chlopcdw na 
bagnety... I po co nam te wszystkie TOWy, 
Vulcany, bomby kasetowe? 

Strona wizualna SF jest - prawd? 
powiedziawszy - ogdlnie ..skopana". Gra wyglqda 
jak jakas wczesna beta-wersja Steel Panthers 
czy innego Panzer Generala... Serio, nie 
przesadzam! Mapy robiq wrazenie jakby graficy 
tworzyli je w ostatnim dniu przed premierq 
produktu. Oddzialy (symbolizowane przez w 
sumie przyzwoitej jakosci zetony) przesuwajq si? 
po niej bez zadnych dodatkowych animaeji (nie 
liczqc bardzo dredniej jakoSci animaeji 
zniszczenia). Efekty-grafiezne ostrzalu i 
wybuctidw * pozal si? Boze. Rozdzielczodd to 

HumeilMI 
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die mozna powiedzIeC by 
aralika Semper FI wnoslla 
cnS nowegodo kanonu gier 
strategicznvch 

gracza. Przydalby si? bardzo indeks terminow.,, 

Nie wspominajqc juz o takich kwiatkach 

stylistycznych jak np. „okno pogaduszek" 

(proponujp: Jufcik plotkarzy”) lub „cele mipkkie 

i twarde". 

Wspomnijmy o plusach. Eee... hm... 0, cos 

znalazlem. Gra oferuje tez ciekawy i oryginalny 

pomysl - mozliwodc edycji Al. I nie chodzi mi tu 

o trywialne ustalanie poziomu trudnosci gry. 

Nie - mozemy w realny sposob wplywac na Al 

komputera, modyfikujqc (w prosty sposob) 

kilkanadcie parametrow, na podstawie ktorych 

komputer generuje swoj? taktykp. Ustalamy 

wipe m.in. wartosc danego pola (tzn. im wyzsza 

wartosc, tym cb^tniej komputerowe oddziafy 

bpd? dpzyc w jego kierunktJ). mozliwoSci broni, 

stopieri agresywno§ci oddzialdw* znaczenie 

dowodcow itp. I to rzedzywi&cia wywiera wplyw 

na prowadzone na planszy bitwy. Pomysl w 

dechp, bo dzipki temu mozemy po wieloknoc 

rozgrywac te same scenariusze w najrozmaitszy 

sposob! Nawiasem mowiqc wyjsciowa Al wroga 

jest calkiem przyjemna, mniej wipcej na poziomie 

tego, ktory znamy ze Steel Panthers, choc 

osobiscie uwazam, ze komputer, jako strona 

atakujpca, zachowuje si? zbyt pasywnie i 

asekurancko (batalion irackich czolgow bat si? 

wyjsc z miasta, gdyz bipkowalem go dwoma 

plutonami transported opanfcerzonych, 

wyposazonyrih w brori p/panc - fekka 

przesada. J. 

wprawdzie jakies 640x480, ale nic z tego nie 

wynika. W efekcie mam wrazenie, ze cofnqlem 

si? w czasie o par? ladnych lat.., Jestem w 

stanie wiele wybaczyc grom strategicznym, 

jesli idzie o grafik? - ale SF wystawita mojq 

cierpliwosc na cipzk? prob?, tym bardziej ze 

nie rekompensowala niedostatkow grafiki, 

jakqs wybitn? grywalnosci? czy ciekawymi 

pomyslami. Muzyka i efekty dzwipkowe nie 

apfflwily mi humoru. S? - z niewielkimi' 

wyjgtkami - nie wi?cej niz przeci?tne i co 

najwyzej nie przeszkadzajq. 

Nie podoba mi si? tez par? rzeczy w same] 

grze: np. morale. Fajnie, ze jest - ale... 0 ile 

morale oddzialow dose chptnie spada ponizej 

poziomu wyjsciowego i (mniej chptnie) 

powraca do pierwotnej wartoSci, to autorzy 

nie wpadli na to, ze moze takze rosn?c 

POWYZEJ wyjsciowego ustawienia. W sytuacji 

gdy wygrywam w kampanii starcie za 

starciem, wrog cofa si? w panice i dostaje 

straszne baty, morale moich oddzialow jest 

co najwyzej takie, jak na poczqtku kampanii. A 

niby czemu? Zolnierze nie doceniaj? geniuszu 

swego dow6dcy? Nie cieszq si?, ze id? 

naprzdd jak burza? I czemu piloci helikopterdw 

w ogole nie posiadaj? tego parametru?! 

Cyborgi, czy jak? Jestem tez w sumie 

rozczarowany swoimi marines. Nie widac po 

nich, ze jest to elita armii amerykanskiej i 

najlepsi ponoc zolnierze swiata. Ich poziom 

wyszkolenia i umiejptnosci bojowych nie za 

wiele odbiega (spdzqc po przebiegu gry) od 

typowego koreanskiego czy libijskiego rekruta. 

W tym momencie gra rownie dobrze moglaby 

wipe symulowac dzialania bojowe ..zwyktych’' 

zolnierzy... „Semper fi" w tytule jest chyba 

tylko po to, by przykuc uwag? tych graezy, 

ktorym juz si? znudzilo dowodzenie 

przeciptnymi ludzmi w 

zielonych mundurach i 

zapragnpli wzipc pod 

swe skrzydla elitp. A 

tymezasem wcale 

tego nie widac! 

Polska instrukeja, 

choc obszerna i 

zawierajpea wszystkie 

potrzebne dane, jest 

jakas taka... 

chaotyczna. Trudno 

znalezc w niej 

potrzebn? akurat 

informaejp, a co 

gorsza niektore 

odsylacze do stron s? 

blpdne (vide „aktywacja kompanii - wipcej na 

stronie AT - a tam na ten temat nie ma ani 

slowa), co powoduje dodatkow? frustracj? 

Semper Fi na pewno nie zachwyca. Prawd? 

powiedziawszy wol? pograd w wiekow? juz Steel 

Panthers 2, ktora oferuje zblizony poziom 

atrakcji przy niewqtpliwie lepszyeh walorach 

audio-wizualnych. Semper Fi jest po prostu gr? 

przeciptn? i bez „iskry bozej" - szybko 

zapomnimy, ze w ogole kiedyd istniala. (Jeden z 

redaktortiw strawestowal tytiil gry na „Zawsze 

mierni'1, inny za£ wymydliF „ Semper Fee .) No 

cdz - nie pofecam SF, ale tez nadmierme me 

zniechpcam do kupna. Decyzja nalezy do Ciebie! 

Ps. Kto mi nie wierzy na slowo - moze odpalic 

sobie demko z CD. 

o-Aferio' 
Fra du cant: 
Inleraclive Magic 

Wymagaiua: 
*0G. 16 Rani, SVGA. 
Ma mtu,, vyjn'&S 

Internet: hup//www imag 

Dystrybutor: 
Marksolt 
lei.(022) 6639390 

tegames co uk 

WimerOG/M 
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I Plusy: 
• wspaniala, Biezwykle 

Uimalyczna gralifca 
- mroczna i niezwvMe 

sugeslywua nazyka 
audio 

• nowyjiienlalny 
schema! kfaiohfazD 

• nowa, szezegolowa 
opraeawana postal:: 
Demoness 

• nowa l cliyba 
najciekawsza plansza 
do dealchmalchow 

• nowe rodzafe polwordw 

Minusy: 
• gra Eestzbytkrdlka... 

□cena: 

s 

czworo, jak uprzednio. Oto bowiem, w jakims 

mrocznym i nie nazwanym miejscu, czerpiqc sj^ 

z pragnienia zemsty przez te wszystkie lata 

narosle od chwili pokonania Eidolona, kryto si^( 

czekajgc swej szansy i intensywnie szkolqc swe 

mizerne pananormalne zdolnosci, astatnie dzie)0 

zainstalowania ich wymsgane jest posisdanie 

Hexena II jako swoistej ^.podstowki". 

Upgrade’uj? go one zreszt? do wersji MS 

(ktora to wersja rdwniez me jest wolna od 

bl?ddw, Na szc2?£cia zwittzane z ni^ przektemy 

gratene pnprawia patch 1.12a, ktdry 

znajdziecie na naszej plycie... Tak swoj? drogg: 

patche do patchy... Co to za czasy... Ech.) 

Zacznijmy jednak, jak na profesjonalnych graczy 

przystato, od poczgtku... Fabula Portals of 

Praevus rozgrywa si? w dobrych fw 3cislym 

znaczeniu tego slowa) kilka lat po unicestwieniu 

przez jednego z Czworga ostatniego z 

W?zowych Jezdzcdw; Eidolona. Wydawac by si? 

moglo, ze nic juz nie moze zaklocic spokoju 

swiata Thyrionu. Jednak jakze straszliwie myl? 

si? ci, ktorzy sgdzg, ze dane im b?dzie w pokoju 

i szcz?sciu dozyc korica swoich dni. Oto bowiem 

pojawil si? kolejny z Wladcow: tytulowy 

Praevus, ktorego pot?ga porownywalna jest z 

moc? bogow. Sil? sw? czerpie on bowiem z 

potencjalu zawartego w duchach wszystkich 

trzech uprzednio pokonanych Jezdzcdw! Dfugie 

lata podwi?cil on probom zawladni?cia ich mocg; 

.teraz jednak, w czasach w ktdrych przyszlo nam 

nieszcz?snym zyc, znalazt si? on juz bardzo 

blisko celu. Pierwszym ze znakdw kolejnej 

ofensywy odrodzonego, wiecznego jak samo 

istnienie wszechrzeczy Zfa, jest niespodziewana 

i nadzwyczaj ostra zima... 

To wlasnie ten znak: anormalne zachowania 

aury, spowodowal, ze ich Czworo: Paladyn, 

Krzyzowiec, Zabojczyni oraz Nekromanta 

powrocili na wojenny szlak... Lecz znowuz 

mylilby si? ten, kto sgdzilby ze bohaterdw jest 

Najpot?zniejszego 

z Jezdzcdw... 

Oto Demonica. 

Ona to wlasnie, 

jako piqty z 

mozliwych do 

prowadzenia w 

trakcie gry 

herosow, jak i 

poprzedni wyrusza, 

by podjgc dmiesznie 

nierown? walk? 

przeciw Wladcy. Jej 

sila pfynie jednak z - 

jako si? rzeklo - ch?ci 

odwetu na tym, ktory 

odwazyf si? pozbawic 

jej stwdrc? naleznego mu 

odpoczynku; nienawidd zad 

jest przeciez uczuciem znacznie 

bardziej destruktywnym, niz, 

przykladowo: wiara, jak? zwykl 

kierowad si? Paladyn... Nie mozna 

zatem powiedziec, ze jest ona bez 

szans. 

ita plynqca wartk? strug? ze 

swiadomosci, ze jest nas az tak 

wielu pozwolila mi na zmierzenie 

si? [ze skutkiem, nie chwalgc si?, 

jak najbardziej pozytywnym) z 

pierwszym z dodatkow to tym za 

chwil?] do wspaniatego kontynuatora dlugiej 

serii gier, stworzonej przez Raven Software. 

Satysfakcja, iz to wlasnie mnie wskazal r?k? los, 

byta jednak znacznie wi?ksza: bowiem to wlasnie 

..krucze" produkty od samego swego zaistnienia 

dla mnie, jako osobie rozkochanej w fantasy, 

stanowily najsmaczniejszy z kgskow, jakie spozyc 

mozna bylo swoimi oczami, Dla „krdtszych 

stazem" male wyjasnienie: mowa oczywiscie o 

Hereticu Cnowniez Shadow of the Serpent 

Riders], Hexenie [Beyond Heretic) i Hexenie II, 

grach od zawsze wyrdzniajgcych si? nie tylko 

wspanialym sredniowiecznym klimatem, ale i 

tzwykle) znacznie przewyzszajgcych mozliwosci 

techniczne swoich JD'eowych" krewnych [od 

ktdrych ..zapozyczano", za ci?zkie pienigdze, 

engine). 

Portals of Praevus, bo tak wlasnie brzmi nazwa 

tego pierwszego z, miejmy nadziej?, wielu 

dodatkow nie odbiega od „raven'owskiego” 

jakosciowego standardu. Do tego wr?cz 

stopnia, ze zastanowic nalezaloby si?, czy 

skromne miano ..mission pack" widniejgce na 

opakowaniu w pelni odpowiada temu, co znalezc 

mozna na plycie... Mylilby si? bowiem ten, kto 

mydlalby ze jest to po prostu pakiet 

dodatkowych misji! Otrzymujemy znacznie 

wi?ce|! Tak nawiasem mdwigc to jedyrym 

racjonalnie brzmi ?cym powodem, dla fttdrego 

wlaficiwe jest jednak okredlanie Portal! 

Praevusa miarrem „dodatku" jest fakt, ze do 

r Beyond Hexen 
1 Hexen II Mission Pack; Porta 

Fakl, iz gry powszechnie okredlane uiezwykle 

okrazowym i pigkuie brzmigcym stowolworem: 

„z perspeklywy pierwszej asoby" ualezg do 

produkcji lubianych przez graczy, nigdy nie 

stanowit dla mnie zadnego curiosum. Sam 

bowiem niejedug godziug („Co?i To juz swita?!?") 

slrawilem na zbrojoym ugaoiaoiu sip za 

paskudoymi kreaturami rozmieszczooymi przez 

przewroloych tworcdw w poczglkowo 

dwuwymiarowych, a nastgpuie juz i 

trdjwymiarowych labiryatach; a jako ze kazdy 

sgdzi podlug siebie... Tym uiemniej pewaym 

zaskoczeniem byly dla maie wyaiki naszej 

redakcyjnej aakiety: aie spodziewalem sip 

bowiem, ze stanowig oae absolulae uumero uao 

lak wielu zWa... Idas! 

Gem.ini 



Zaiste i oprawa muzyczna w niczym nie ust?puje 

grafice. Kilkanascie wspaniatych, bardzo 

nastrojowych i bardzo mrocznych utworow 

(dzwi?ki jednego z nich wladnie rozbrzmiewajq w 

mym pokoju) doskonale budujq sredniowieczno- 

fantazyjny klimat... Doprawdy dobrze si? stato, 

ze zapisano je jako sciezki audio. 

U gory: 
Kiwlstocierwooa barwa 
lego dywanoleslolyle 
praktyczna, ie nlelatwo 
zaplaailCgoM... 

I czyz nie jest prawdq twierdzenie, iz mylilby si? 

ten, kto sqdzitby ze Portals of Praevus to 

jedynie dodatki do Hexena II? Nowa postac: 

Demonica, nowe uzbrojenie, nowe potwory, 

zupelnie nowy schemat Jandu"... zdajq si? 

skutecznie temu zaprzeczac. Tak na dobrq 

spraw? jedynym mankamentem, jaki wydaje si? 

wskazane napi?tnowac jest... zbyt mala ilosc 

czasu, jakq poswi?cic nalezy na ukoriczenie 

Portali* Paladynowi, w ktdrego si? wcielilem 

zaj?to to niecate 7 godzin [na trzecim stopniu 

trudnosci i oczywiscie bez ulatwien - ot, typowy 

„Gem.ini mode"), a nie mozna zapomniec przy 

tym, ze cz?stokroc wracalem do juz 

odwiedzonych lokacji, by przyktadowo posciqgac 

screeny. Jednym zdaniem: tak wiele i zarazem 

tak malo... I znowuz musimy czekac na kolejny z 

dodatkow do Hexena II. A moze juz na Heretics 

Producent: 
Scrflwurey AcUrtsipn 

Wymagania: Dystrybetor: 
polecany 

[jttcctGMinr Open GL 
im 

mms 

Internet: htip.y/www acuvision com 

Choc tak wlasnie mogloby si? z poczqtku 

wydawac. Jako postac, ktora mogtaby pokonac 

Praevusa Demonica nie wydaje si? wyborem 

najodpowiedniejszym. Jej moce sq zbyt malo 

znaczqce, by podjqc si? ci?zaru w?drowki przez 

Mroczne Bagna i snieznq krain? Polnocy, 

domen? Praevusa: Tulku. Coz z tego bowiem, ze 

jako demon posiada skrzydla, jesli nie zostaly 

one wyksztalcone na tyle, by umozliwic jej 

swobodne latanie? Tyle tylko, ze po uzyskaniu 

pewnego doswiadczenia, nie b?dzte musiala ona 

obawiac si? upadku z wysokosci: skrzydla 

pozwolq na lagodne opadanie. Coz z tego 

rdwniez, ze posiadta ona ograniczonq moc 

absorpcji many z atakow wrogow, jezeli ujawnia 

si? ona tylko w momencie, gdy smierc az nazbyt 

wyraznie zaglqda jej w oczy? Jedynie tyle, ze 

b?dzie ona w stanie uzyc jednej ze swych broni 

o raz czy dwa razy wi?cej... 

Mo wlasnie. Jedynie bron, jakq potrafi si? ona 

posluzyc, daje jej (niewielkq) szans? na 

przetrwanie. Jako jednak ze fizycznie jest ona 

istotq niezwykle slabq, juz pierwsza z broni, 

Blood Fire, czerpiqca moc z krwi Demonicy razic 

moze na odleglosc. Jej pot?ga jednak to raczej 

zaprzeczenie wszystkiego, co uwazac si? zwykto 

:a ..moc1'. Druga i trzecia z broni (odpowiednio: 

Acid Rune i Firestorm) to dwa kamienie, 

U gdry; 
To jesl karzqca rgta 
Sprawledllwo^cl. 

Thyrionu... Cudowne przestrzenne Hub dla 

odmiany: bardzo klaustrofobiczne) wn?trza 

zamku Czarnych Bagien oraz orientalnych 

swiqtyn sq czymd iscie jedynym w swym 

rodzaju. Dose b?dzie powiedzied, ze cz?stokroc 

bohater mdj wracal do co bardziej 

Jnspirujqcych" miejsc, by jeszcze raz i jeszcze 

dokladniej si? im przyjrzec. Ostatni: zimowy i 

zupelnie nowy schemat, oparty na motywach 

architektury i wytworow kultury Tybetu ( 

wydaje si?, ze takze Chin i Japonii) wyjqtkowo 

przypadf mi do gustu! A dmiem mniemac, iz nie 

tylko ja b?d? iscie zachwycony inwenejq 

twdreow, ktora zrodzila tak bogate wn?trza 

tych przewspanialych swiqtyn. 

ich niesamowitq wytrzymalosc oraz zdolnodd 

razenia .^owierzchniowego’' jest czyms, z 

czego nieszcz?sny zblqkany w tej snieznej 

krainie moze jedynie szczerze si? radowad... 

Takoz i uklad wszystkich pi?tnastu lokacji, 

przez ktdre przyjdzie nam si? zbrajnie 

przebijac, jest czyms szczegolnym (choc dla 

Hexena raczej typowym). I w tym bowiem 

wypadku mowienie raczej ,,o przygodzie", 

miast zwyczajnego „parcia w przdd" wydaje 

si? bye w pelni uzasadnione! Sama ich grafika 

zas.., 0 Bogowie, ktorzy wydajecie si? miec 

wzrok odwrocony od nieszcz?snego swiata 

Oczywiscie nie smiem wcale 

twierdzic, ze Demonica nie 

podola trudom walk; z calq 

pewnosciq jednak jest to 

jednak postac dla 

doswiadczonych graezy. Ja 

sam, po kilku chwilach gry 

Paniq zdecydowalem si? 

powrocic do Paladyna. On 

wydal mi si? bardziej 

odpowiednL. 

...Tym bardziej, ze na drodze do 

palacu Imperatora, potozonego 

w samym sercu krainy Tulku, 

przyjdzie naszym bohaterom 

zetknqc si? z wieloma z 

wczesniej nieznanych wrogow. 

I tak oto na drodze tej stanq 

najohydniejsze poczwary rodem 

z najgorszych koszmarow: od 

pajqkdw-gigantow (na widok ktorych mnie, 

arachnofoba w dose znaeznym stadium 

zaawansowania doslownie mierzilo z 

obrzydzenia), poprzez „zimowe" odmiany 

wczesniej znanych monstrow, po smiertelnie 

groznych kamiennych i lodowych 

MJakmandw". Te ostatnio wymienione jednak 

pojawiajq si? raczej rzadko, co ze wzgl?du na 

t nalezqce niegdys do 

! jej Mistrza, ktore w 

jej pazurzastych 

lapach stajq si? zaiste 

smiertelnym zagrozeniem. 

I wreszeie ostatnia, 

tradycyjnie skladajqca si? z dwu 

cz?sci: Tempest’s Staff, artefakt 

wykuty, jak wiesc niesie, przez 

samego Eidolona. To wladciwie 

tylko dzi?ki jego mocy miotania 

blyskawic Pani b?dzie w stanie 

przetrwac starcia z co 

pot?zniejszymi przeciwnikami! 
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[ Utracone blogoslawietistwo 
MightS-Magic VI The Mandate of Heaven_ 

Pd \»\mrnm iittkiiisciu ioirci# mi fimaiuia 

krolRstwn Md pDwoll rftyll tit ki 

(lievalkaiancmi upiM. Wlsdti w tmienin 

lilDlslnionn i uinswanego it iiplfiii 

fllBIflrtdnsp Mien Nicolais sgpBwuJq repel, 

ktcrycb ipjtyHp lajtctem last Dabijanio wlasnycn 

nfcw lieien paoflsnycu Pojawisjfl sip kiMnly 

naturaine. ptiwsltjq mmm holly zti, i pa 

drogich graiaja dandy ratiusicw Mbusnw i 

oiywlRiicnw. Mitalani nidiq loXalnc bandy 

, rprzy", i kradilBii i iipirsiwa aula ait 

pawaiectine Pi cicbj ileszkiiicy Eintt 

znnynaja trepM, le Mlitlm uracilo Mamfsi 

Mi idtritbny Pa prawnwitsia aprawowania 

yrtiHy... 

Lord Y 

ak w sknocie prezentuje si? swiat 

przedstawiony w najnowszej - 

szostej juz cz?sci legendarnego 

cyklu Might & Magic obdarzonej 

podtytufem Mandate of Heaven. Dla 

przypomnienia: poprzednio szostq 

cz?scie| nazywana byla gra Swords of Xeen, 

jednak w rzeczywistosci byta to jakby 

dodatkowa kampania do piqtej cz?sci stworzona 

na tym samym „enginie" przez firm? CatWare i 

szczerze mowiqc, przez wszystkich poza 

najbardziej ortodoksyjnymi miiosnikami cyklu 

Cnp, w mojej skromnej osobie) uznawana za 

raczej mierng. „Wlasciwa" szosta cz?sc 

przyniosla jednak wyjqtkowo pozytywne 

zaskoczenie. Pierwszym, o czym warto 

nadmienic to fakt, ze gra stracila swoj 

charakterystyczny wizerunek, gdyz engine 2D 

zblizony do tego z Eye of The Beholder nie 

rokowat juz zadnych nadziei w dobie ..full 

rendered 3D’1. Gra jednak wcale nie wyszfa na 

tym zle. W chwili obecnej przypomina ona nieco 

Daggerfall, tyle, ze grafika (peine 3D) jest 

Horner 06/93 

wymaga 

trzeclegD - 

trzecb i dalej 

adekwatnie. 

e 

opieremy 
Si? 
wylqcznie 

tm 
etBrech 

lepszej jakosci, choc chyba troche stabsza niz w 

Battlespire (ale to tylko subiektywne wrazenie * 

i takjest bardzo dobra) no i oczywiscie mamy 

druzyn? zamiast jednej postaci. Podobienstwo 

do Daggerfall widoczne jest rowniez w 

rozmachu gry: ponad tysiqc mil terenu. Choc 

autorzy nie uscislili czy informacja ta dotyczy 

mil kwadratowych, morskich, czy jeszcze 

innych, to w kazdym razie terenow do 

przemieszczenia, w tym istotnych z punktu 

widzenia gry lokacji, jest duzo a raczej DUZO. 

Oczywiscie sq tez zyjqcy wlasnym zyciem NPC, i 

co ciekawe mozna ich werbowac do naszej 

druzyny w zamian za udzial w lupach, przy czym 

niekiedy oferujq w zamian calkiem sensowne 

korzysci. 

Zmianie w stosunku do 

poprzednich cz?sci ulegla 

ilosc postaci w druzynie j 

po cz?sci ich 

charakterystyki. Obecnie 

druzyn? tworzq cztery 

postacie, przy czym 

tworzymy je samemu a 

nie dostajemy gotowe, 

jak to bylo praktykowane 

poprzedniq (chob we 

wczsdniejszych cz^cia-h 

mozna bylo w trakcie g< y 

wymieniafi wlasne 

postacie na inne - 

stworzone semodzialmt 

a teraz tego nie ma), 

Poza tym do naszej 

druzyny mozna 

merbowad dodatkowo 

dwboh NPCbw, 

Charakterystyki 

teoretycznie pozostaly niezmienfone tzn. nic nit 

zabrano, ale dodano system pfenobcl (skills) 

dose znaezgeo wplywajqcy na zdolnobci 

bohatera do podejmowania akeSlonych akcji r 

determinujqcy ich ewentoalne efekty czy sif?. 

Przy rozpocz?ciu gry kazda paatad moze 

posiadac cztery umiej?tnoSci eharaktarystycm 

dla jej profesji, przy czym poziom kazdej z nieh 

wynosi jeden (co oznaeza mozlrwobd 

poslugiwania si? umiefetnqffciiq, ale ^ dobd 

Msrednim” skutkiem), Kiedy cifonek druzyny 

zyska wyzszy poziom do^wiadezenia, jego 

podstawowe wspdlciynniki wzrastaj^ bez udzislu 

graeza oraz otrzymuje on 

umiej?tnosci" (skill potnts),2fc tepunkty 

moze zwi?k$zad swojq biegfoSd w 

poszczegbTnycii 

timiefctnobeiaeh, przy 

czym zwi?k$zenie 

poziomu np. z 



umiejptnosciach przydzielonych na poczqtku. 

W gildiach, do ktonych przynaleznosc nalezy 

wykupic lub uzyskac mozna Coczywiscie za 

odpowiedniq ceng) nauczyc sip innych a 

ogdlem jest ich duzo i do tego 

zroznicowanych, Dodatkowo oprocz 

punktowej wartosci danej umiejptnosci na jej 

skutecznosc [a raczej na skutecznosc 

bazujgcych na niej czynnosci) wplywa tytul 

eksperta lub mistrza (master) w danej 

umiejptnosci uzyskiwany za kolejng, niemalg 

kwotp pienipdzy po osiggnipciu okreslonego 

poziomu (ekspert wymaga czwartego 

poziomu, a master dwunastegoL Na niektore 

czynnosci - glownie jesli chodzi o walkp, 

wplywa rowniez czynnik losowy - szczpscie, 

gdyz kazda bron opisana jest parametrami, 

ktore okreslajg ilosc zadawanych ran nie za 

pomocg zwyklej liczby, ale „rzutu kostkami” z 

modyfikatorem. Aby przyblizyc zfozonosc 

(wybor broni jest dose istotng rzeczg) maly 

priyklad: opis ,,3D3 + 5" oznaeza, ze dana 

bron zadaje minimum 8, a maksymalnie 14 

ran. 3D3 oznaeza trzy rzuty kostkg 

trzyscienng (korej fizyezme nie ma -w grach 

rabularnych rzucamy zwykfg - szescioscienng i 

dzielimy wynik przez dw zaokrgglajgc w 

gdrp) czyli wyniki w damjm przykladzie mogg 

wynosic od 3 do 9, natomiast modyfikator 

dodajemy do wyniku. Oczywiscie fizyezne 

zadanie ran wrogowi zaJezy rowniez od 

poziomu umiejptnosci poslugiwania sip dang 

bronig, sify atakujgcego i klasy zbroi 

iprzeciwnika (oraz kilku innych modyfikatorowJ 

no i przede wszystkim najpierw nalezy w ogole 

trafic, zeby cala ta procedura nastgpila. 

Jstotng roznieg w stosunku do reszty 

'Odcinkdw serii jest to, ze cala gra toezy sip 

tsraz w czasie rzeczywistym, ale bez obawy: 

na czas walki mozna zatrzymac akcjp i 

fozegrac wszystko klasycznie z podzialem na 

I Jry. Tutaj zauwazylem jedyng znaezgeg wadp 

I w mechanizmie gry, a ktdrej to wady w 

i GDPzednich.czpsciach nie bylo. mianowicie w 

trybie ..turowym" nie mozna podejsc do 

jrzeciwnika, i o ile nie przeszkadza to w walce 

z przepjwnikiem uzbrojonym w bron do walki w 

z -varciu (sam podejdzie), ,o tyle wrog z bronig 

Tmiptajgcg nie spieszy sip z podchodzeniem, a 

\W drifzynie moze bye np, jeden tueznik i mag z 
v yczerjpang energig mana i juz jestesmy na 

s’ raconej pqzycji, gdyz cala reszta druzyny 

r oze tylko bezowocownie wymachiwac 

^n»iegz-ami, >sztyIetami czy czyms tarn jeszcze. ! 

k oza tym|jednym niedociggnipciem nie mam 

Mnakczadnych zarzutow w stosunku do 

niechaniki gry 

Po wypunktowaniu szczegdldw technicznych 

ozas rozwingc fabulp. Otoz graeze wbrew 

pozorom nie sg grupg lokalnych herosow co 

to smoka zabijg, staruszee drzewa nazbierajg 

ftp. a co za tym idzie, bpdg musieli odzyskac 

tytufowy mandat niebios. Szczerze mowige sg 

f-czej zbieranmg awanturnikdw i to wcale nie 

Hjlepszych w branzy, jakich petno w kazdej 

^iejskiej karezmie i z ktdrymi nie chce 

^umawiad, nawet wipkszosc chlopdw. 

^erwszym wykonywanym przez druzynp 

^‘-ceniem rowniez nie bpdzie wcale jakis 

!bry, bohaterski uezynek, a wrpez 

przeciwnie - dostarezenie listu od kultysty 

zlego boga Baa (szczerze mowige niezle sip z 

Yasiem usmialismy z tego „budzgcego grozp" 

imienia) do regenta w Zamku Ironfist odieglym 

o pipe dni drogi. Wykonujgc kolejne zadania, 

ktore zlecajg zarowno urzpdnicy w ratuszu 

miejskim, jak i zwykli mieszksiicy miasta nie 

ufajgcy skutecznosci prawa, uzyskujemy 

prestiz (wymierny w punktach), ktory 

powoduje wzrost naszego 

znaezenia wsrod NPCow i postaci 

napotkenych w grze. Zresztg nie 

mniej (a nawet powiedzialbym o 

wiele bardziej) wazng informaejg 

jest to, ze w Mandate of Heaven 

tak, jak w calym cyklu 

Might&Magic za wykonanie 

okreslonego „questa" otrzymuje 

sip potpzng (w stosunku do 

uzyskanych przez zabijanie 

pnzeciwnikow) ilosc punktow 

dgswiadezenia. Urok scenariusza 

(tolega-na tym, ze w zaleznosci od 

wykonania przez nas niektorych 

EadjJn mozemy calkowicie zmienic 

naszg przyszlosc (i co wazniejsze 

przyszlosc calego Enrothu) - cos 

sip^e wydarzy albo wydarzy sip 

inaezej, albo stanie sip cos 

zupetnie innego. Dodajmy, ze 

swiat zmienia sip rowniez niezaleznie od 

naszyeh interweneji w miarp uptywu czasu. W 

miarp wzrostu presbzu coraz czpsciej 

przyjdzie nam wykonywac zadania zlecone * 

przez szlachtp j samych regentow, przy czym 

niejako przypadkiem powoti przenikng do nas 

pogloski o winnych zaginipcia Rolanda i utraty 

mandatu niebios. Ostatecznie druzyna - juz z 

duzymi koneksjami na dworach okaze sip 

jedyng grupg zdolng doprowadzic do 

odzyskania tegoz mandatu, I tutaj brawa 

nalezg sip projektantom fabufy, ktora toezy 

sip rdwnolegle do poezynan graezy, ale 

niezaleznie od nich i dopiero ostatecznie mogg 

zainterweniowad w jej ksztalt. Jest to o wiele 

realniejsze, niz nadworny mag zglaszajgcy sip 

do kilku niskopoziomowych obdartusow z 

prosbg b;uratDwanie'_krdlestwa, co tez robig 

oni z ochotg,,nie pydajgc o nagrodp - niestety 

takie rbzwjgzanie‘jest; riagminne zarowno w co 

mserriiejszych grachy jak; i (wiele czpsciej) w 

scenapiuszaeh.jabuiSpnych, Oczywiscie nie 

oznaeza to.vze bohatebowie sg bezezynni, 

wrpez przeciwnie - wykonujg mnostwo zadan, 

ale na swojg miarp a w intrygi mipdzy 

arystokraejg wiktajg sip jedynie przypadkiem, 

Na dodatek unikamy szablonowosci zlecen i 

nudy objawiajgcej sip np. po dluzszej grze w 

Daggerfall, gdzie wszystkie zadania odbywaly 

sip wg. tego samego schematu. tutaj kazde z 

nich.jest,starannie przygotowane, co zresztg 

bylo charakterystyczne rowniez dla 

poprzednich czpsci. Za konstrukcjp 

scenariusza nalezy sip wipe autorom chwala 

wiekuista i niech laska Nurgle'a spadnie na 

nidi Amen, 

Na koniec - jako o najmniej istotnych 

elementach prawdziwego RFC wspomniec 

nalezy o grafice i dzwipku, Oczywiscie grafika 

to „fulI 3D” i rowniez oczywiscie z-.wyjgtkiem 

U dolu: 
Szkielcly lo raczei slabi 
przeciwnlcv, ale co do 
Dzlna, lo wale ich Jyfina” 
wersie (; tonlkiam). 

potwordw, ktore sg w pelni bitmapowe i 

straszg klasyczng pikselozg, Nie wzbudza to 

jednak az takiej grozy, zeby odrzucalo od gry, a 

jesli juz podejdg blisko, to wyglgdajg zupefnie 

przyzwoicie. Niestety, aby ujrzec grafikp z 

najwyzszg iloscig detali, nalezy posiadac co 

najmniej 32 MB RAM ze wskazaniem na wipkszg 

ilosc i jakis akcelerator (choc bez niego grafika 

nie bpdzie gorsza - tylko chodzi wolniej) . 

Muzyka jest i nie denerwuje - geniuszow na 

, miarp muzykow Blizzarda trudno oczekiwac, ale 

zle nie jest. 

Producent: 
New WorlflSSppBDO 

Po dose solidnej walce z grg nasuwa mi sip 

wyrazna mysl, ze autorzy postanowili polgczyc 

najlepsze rozwigzania z klasyki typu Eye of The 

Beholder czy chocby poprzednie czpsci M&M z 

najlepszymi cechami nowatorskiego Daggerfall, 

.unikajgc przy tym blpdow obu typow gier. Co 

dziwniejsze, idea ta w pelni sip udala i gra poza 

niezbyt istotng wadg wspomniang w tekscie nie 

pozwala nie sobie zarzucic. Tak wipe kiedy 

zobaezyeie jg w sklepach, nalezy kupowac bez 

zastanowienia. Naprawdp warto. 

Wymagania: 
IBMEeIOO 16 MB RAM, 170 
MB HDD, PCI SVGA 1 MB.CMf* 



Recenzje 76 

Piusy: 

- rztibwykttifstywiair 
ponirsl 

• piyleanadla oka 
pllka (i Sittki 

• zrililGflwaie teiv 
Minusy: 

• nalo Iras 
• kiepsluj grantii (be? 

MlJ) 

• lnkwat»lad«t<| 
jrsdkiSci 

Ocena 

pieniqdze 
i punkty. 

Niby nie 
jest tego 

wiele (tras i 
trybow scigania 

ale spokojnie - zapewni 
to dobrq zabaw? na pewien czas. Wprawdzie 
latwo jest zdenerwowac si? na gierk?, gdy 
podczas wyscigu nieustannie w cos uderzamy - 
ale coz, taki jej urok. W ogole w Plane Crazy 
utrudnianie zycia jest calkiem dobrze rozwini?te. 
Dokuczajq nam nazbyt zawile trasy i inni 
zawodnicy1 ktorzy korzystajq z kazdej okazji, 
zeby nam dokopac - ale spokojnie, my tez nie 
pozostajemy bierni. Aby troch? ponaprzykrzac 
si? wrogom, wystarczy zbierac niebieskie 
swiatelka, ktdre sq rdznego rodzaju 
przeszkadzajkami odpalanymi jednym z klawiszy 
sterujqcych. Celne trafienie takim ustrojstwem 
moze spowodowad, ze samolot przeciwnika 
raptem stanie si? ci?zszy o kilka ton lub zacznie 

Szalone samoloty 
Plane Crazy 

Dawno, time ten, gdy n ewiecie pumnli 

\mm Amiga, jeden i moiGh kolegdw przpidzt 

i iigranlcznej wycieczhi wspaalaig grg. 

Uniajsza o la, jak si? nazywata (ho po prosta nie 

pamlgiam) waine jesilo, ze szyhko slats sip 

ana dia naa gldwsyi lajecieei na dingle 

wleczoi'y. Bracz woieiat sip w niej w piloia 

samolnlu, przypominajpcego hardziel ksztattem 

poci.sk nl2 aBrnplan, i Sciiil sip pi rtiznycii 

Israeli z kompulerowymi przeciwnikami. Caledfc 

byla naprawdg przyjemnie zrehloea, Inlet zabawa 

dawala wiele radochy. 

Yasiu 

■**L 

podczas 
mistrzostw - rdwniez 

rozbudowywad naszq maszyn? o rozne 
elementy, ktorych ceny w porownaniu do 

, wysokosci nagrdd za wygrany wydeig sq 
' poczqtkowo dose wysokie. I\la szcz?scie z 

czasem to si? zmienia i nasz Mrumak" zaezyna 
coraz bardziej przypominac rakiet? niz samolot. 

Jesli juz w ogdle mowa o mistrzostwach i tym 
podobnych rzeczach, to musz? wspomniec, jakie 
tryby scigania si? sq w grze dost?pne. 
Wladciwie to nie ma tu niczego nowego - 
pojedynezy wyscig na jednym z pi?ciu torow, 
wyscig z samolotem-duchem, a takze petne 
mistrzostwa, w ktorych za wyscigi dostajemy 

To bylo kiedy£... Dd tego czosu dlugo 
nie spotkalem si? z grq, ktdre 
bytaby symulacjq wydcigdw 
samolotdw, Dopsero nisdawno 
sytuaeja ta ulegla zmisnie. 
Firma Inner Workings 

wypuscila bowiem na rynek Plane Crazy 

- szalone zawody 
samolotdw dla rownie szalonych ludzi. 
Dlaczego tak to ujqlem: .szalone dla 
szalonych"? Ano ze wzgl?du na 
poziom trudnosci tras, ktore 
nawet na poziomie easy mogq 
zaskoczyc niejednego maniaka 
gier. Zresztq w ogdle dodanie 
do normalnych wyscigow 
trzeciego wymiaru, 
niesamowitych pr?dkosci powyzej 
500 km/h oraz ogromnej ilosci 
przeszkod powoduje, ze sciganie si? 
nabiera nowego blasku, Wprawdzie 
byty juz podobne gry na PC, ale w 
zadnej nie wspdlzawodniczylismy samolotami 
p?dzqcymi na najwyzszych obrotach. 

A wrazenia sq naprawd? wspaniale... Od chocby 
wpadni?cie z petnq pr?dkosciq do tunelu 
kolejowego i szalencze proby unikni?cia blizszego 
kontaktu ze scianami. A nie jest to, jak juz 
powiedzialem, latwe zadanie - samolociki sq 
bardzo zwrotne i nawet lekki ruch drqzkiem czy 
wcisni?cie klawisza powoduje gwattownq 
reakcj?. Dlatego nie jest to gra dla ludzi, ktorzy 
uwielbiajq realistyezne symulacje - Plane Crazy 
po prostu nie ma z tym nic wspdlnego. Ale 
mil o£ nicy wy^nigdw powinni byd zadowoleni 
ZanEm zaezniemy latad, mozemy sobie swdj 
samolot po mala wad - tzn. przypisad okredlone 
wzory skrzydlom, kadlubowi, stateeznikom i 
silnikowi. Mozemy rdwniez wybrad model 
samolotu, ktory najbardziej nam odpowiada, a 

imm 



wyrazna, zroznicowana i co 
najwazniejsze - ptynna. 
Szkoda tylko, ze brakuje tu 
wrazenia szybkosci - nawet 
lecqc w?skim kanionem nie 
zapoznacie si? z „demonem 
pr?dkosci" - a szkoda. 
Programed postawili po 
prostu na wyglqd, nie na 
wrazenia lotu. Wprawdzie 
jedli popatrzec na stron? 
dzwi?kow?, to grze nie 
mozna nic zarzucic - 
przyjemne odgtosy silnikow, 
komentarze i ciekawie 
zrobione efekty [np. 

Prcducent: 
Inner Wwtontfs/Eiirflpress 

Dystrybutor: Wymagania: 

nagle sobie latac niczym 
pijany wrobel. Calkiem 
wesote... Ale pomimo 
tego wszystkiego gierka 
nie ma tak duzej 
grywalnosci jak bysmy 
chcieli - mi na przykfad 
(mitosnikowi wyscigow] 
dodc szybko min?l 
pierwszy zachwyt i ! 
zaczqiem szukac dziury 
w calym. 
Nie znalaztem w sumie 
niczego specjalnie 
razqcego, bo gra jest 
ogolnie zrobiona 
solidnie, ale mog? si? 
przyczepid na przyklad do slamazarnego 
engine, gdy nie mamy dopalacza grafiki. 
Nawet na P200 z 4MB kart? 
graficzn? gierka nie chodzifa zbyt 
rzesko w rozdzielczosci 320x200 
- dlaczego tak si? dzieje, nie 
wiem - moze programisci 
zapomnieli juz o czyms takim 
jak optymalizacja kodu i tylko 
na odczepnego dali grze 
mozliwosc dzialania bez 
dopalaczy? A jesli juz o tym 
mowa, to musz? powiedziec, ze 
Plane Crazy przy wtqczonym 
dopalaczu wyglgda naprawd? 
przyjemnie - grafika jest 

PI 66,16ram,w95,directX5, L I.M. 
2xcdrom ie§.(022j 6450165 

I nt erne t; pianceraty.corn 

s?molotu w tunelu) sprawiaj?, ze Plane Crazy 
jest Plczysta", jesli chodzi o 
dzwi?k. 

No i tak na koniec powiem 
jeszcze, ze Plane Crazy nie 
jest na pewno gierk? zl?, ale 
granie w ni? nie zachwycito 
mnie za mocno. Nie 
swiadczy to jednak o tym, 
ze nikomu nie b?dzie si? 

podobac - 
wprost 

przeciwnie, Powiem 
tak... Kazdy powinien w 

ni? zagrac, 
szczegolnie ze 

jej demo 
znajduje si? 

na 
i kompakcie 

jednego z 
ostatnich 
numerow 
CDA. 

Zaprasza do Jaskini Gier! 

Lubisz gry? Nie chcesz kupowac kota w workiP A 

moze tylko masz ochot? pograc z kolegami w sieci7 Nic 

prostszego! Musisz tylko przejsc si? Club przejechac] do 

najblizszej siedziby Empiku! Po co? 

Empik ma dla graczy specjalnp ofert?: grasz na dobrym 

sprz?cie w najlepsze gry1 Chocby dzis Po przetestowaniu 

gier mozesz je kupic na miejscu. Jaskmie Gier czekajg na 

entuzjastow komputerowego szalenstwa! 

Twoj magazyn komputerowy CD-Action proponuje ci udzial 

w losowaniu bezplatnych kart upowazmajpcych do wst?pu 

i grania w Jaskiniach Gier przez PI^C petnych godzin 

Wytnij kupon, naklej go na kart? pocztow? i wyslij na 

adres naszej redakcji z dopiskiem JASKINIA GIER. Nie 

zapommj podac wtasnego adresu! Darmowe karty wst?pu 

przeslemy warn poczt?. Wyniki losowania opublikujemy w 

nastppnym numerze CD-Action. 

Ponizej znajdziecie list? z adresami wszystkich Jaskm 

Gier dziatajgcych na terenie Pol ski 

1 41-500 CH0RZ0W ul Wolnosci 28 

2 41-253 CZELADZ ul Bedzinska 81 

3 42-200 CZESTOCHOWA ul.Najswietszej Marn Panny63/65 

4 40-091 KATOWICE Megast ul Piotra Skargi 6 

5 31-469 KRAKOW GEANT ul Bora Komorowskiego 37 

6 90-423 LODZ ul Piotrkowska 81 

7 10-118 0LSZTYN ul 1 Maja 18/19 

8 61-816 POZNAN Megastore ul Ratajczaka 44 

9 44-200 RYBNIK ul Sobieskiego 18 

10 50-026 WROCLAW PI Kosciuszki 21 / 23 

11 00-029 „W-wa ./Megastore" ul Nowy Swiat 15/17 

12 00-116 .W-iva Sciana Wschodma uLMarszalkowskal 16 /122 
13 80-895 Gdansk ..Megastore" Podwale Grodzkie 8 

Nj ̂ WISKA SZC IZHJCIARZY. KTORZY 01 fRZYMALI KARTY WSTEPU 

J 
Numerot/SB 
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, Znak 
1 Dark Omen 

Slari/Swialtomiejsoewnajlepszyin 
wypaiu niezhyt przyjazne, Mace w islocie 
jednym wielkim polem bitwy. Bitwy pomiydzy 
ladzml a Orkami, Eltami a Goblinami, 
Krasaoludami a Skawenami. Bitwy o 
pwsfpzyiaaniB ciaslsp i nleubtaganego marszii 
Chaisu. Bitwy nieustajqcej, nie znajpj litosci. A 
w dodalku bez widokdw na ostateczne 
zwyciystwo - celem jest bowiem jedynie 
przetpwanie koiejnego dnia... 

szybkim 48B z dwunastoma megabajtami RAMu 
wszystkie problemy znikaty, a przyjemnosci z 
gromienia zielonoskorych nie bylo korica. 

Obecnie sprz^t graczy jest jednak w wi?kszosci 
wypadkow nieco lepszy, doszly akceleratory - 
wszystko to zapowiadafo kolejnq wielkq, 
przynajmntej dla prawdziwych strategdw, uczt? i 
to w dodatku praktycznie niezaleznie od tego,, 
czy ktos juz prawdziwego Battle'a liznql czy tez 
czuje moze do niego jakis podswiadomy wstr?t. 

Allor Tak w najogdlniejszym skrocie 
przedstawic mozna swiat 
Warhammera, jednego z bardziej 
populannych systemow RPG 
obecnego od pewnego juz czasu i na 
naszym polskim rynku wydawniczym. 

Co ma to wspolnego z grami i dlaczego pojawia 
si? poza ramami Krolestwu Chaosu? Otoz za 
spraw? firmy Mindscape zostala nam, juz po raz 
drug! zresztq, ziozona bardzo kuszqca propozycja 
zagf?bienia si? bez pami?ci w mroczny swiat 
rzqdzony prawem Bojowego Mlota, Odslona 
pierwsza, o nazwie Shadow of the Horned Rat, 
odbila si? swego czasu echem dose gfosnym, co 
spowodowane byfo zresztq nie tylko nowym 
spojrzeniem na temat "gry strategiezne". Coz, 
nikt nie zaryzykowai wczesniej przeniesienia 
skomplikowanej grafieznie produkcji z 
powszechnie uzywanego jako system DOSa na 
platform? Windowsow. A przecieranie nowych 
sciezek do najprostszych zadan nie nalezy... Tym 
bardziej, ze windowsy tamtych czasow 
pracowaly na maszynach przynajmniej o numer 
za slabych, ze smiesznymi ilosciami pami?ci 
operacyjnej. Dose powiedziec jednak, ze na 

Zresztq, niewtajemniczeni podchodzq do tego 
tytutu chyba nawet znaeznie bardziej pozytywnie, 
bo maniakom zbyt wielu rzeezy b?dzie 
brakowac... Ale w koncu bez przesady panowie - 

jest to symulacja 
malej najemnej armii i 
to w dodatku ludzkiej, 
zbyt wiele zatem 
wymagac nie wypada. 
A poza tym i tak 
mi?dzy nami oraz na 
marginesie, to 
ograniczenia stajq si? 
dokuezliwe jedynie w 
trybie multiplayer, w 
kampanii praktycznie 
si? ich nie zauwaza. 

Taaa, kampania. Po 
prostu sol ziemi. 
Podobnie jak i w 
cz?sci poprzedniej, 
wciqga z sil? 
zaprawd? 
przepi?knych 
mokradel. Z rodzaju 
tych z miiymi oparami 

siarkowodoru i amoniaku. W dodatku tak 
bezdennych, ze wydostad si? z nich przed 
skonezeniem gry po prostu nie sposob. Lepiej 
nawet nie wystawiad swej silnej woli na prob?, a 
gr? instalowac na poczqtku weekendu i to jak 
najdluzszego..., tak by nie latac po lekarzach w 
poszukiwaniu kogo£r kto wypelni nam druk 14.1 
pisz? to calkiem serio, ciekawa intryga rozwija 
si? bowiem od poczqtkowego demka do samego 
praktycznie rzecz biorqc korica, a ie sklecona 
zostala bardzo fachowo, wi?c napi?cie trzyma. 
Niczym butelka... i to fejdejska. Czesami nawet 
kopie, gdy doebodzi na monitorze do utarezek 
slownych.,, WE?kszoSc treScj jest bowiem 
przekazywana w czesie pogadenek mf?dzy 
gttiwnymibohaterami dramatu. I mimoinch 
twarze - bo tyle sr? akurat m ekranie w 
wi?kszo£ci wypadkdw mieSct - tworzone s? na 
biezqco i tekstu rowan ych trdjkqtbw* to eddanie 
mimiki postaci przewyzsza umiej?tno^ct 
nie jednego aktora spotykanego w typowych 
"multimsdialnych1' produkcjacb. Doczepid si? 
mozna jedynie do kompletnie 
rozsynchronizowanyeh ruchdw warg w ezasie 
konwersaejh ale jest to cz?3ciowo uzasadnione, 
jako ze na kr?zkti znajduje si? par? wersji 
j?zykowych gry, Nie zwraja si? na to uwagi 
jeszcze i z tej prostej przjczyny, ze reszta jest 
po prostu perfekcyjna, s tak wczuwaj^cych si? w 
swojs role Jektordw spotyka si? stenowezo zbyt 
nadko. No i same dialogi r scenarzydd takze 
wykonatt kawaT porzqdnej roboty: nie sq sztiiczne 
i pozwalajq si? odpr?zyc, tudziez (w zalezno£ti 
od rozwoju sytuacji) szczerze 2acz?d msrtwid o 
swoj przyszly los. 

Ale, ale pogadanki pogadankami, czczym 
strz?pieniem j?zyka bitew si? jednakowoz nie 
wygrywa. Do tego potrzebne jest wojsko, pole i 
wrog. Wojsko, czyli nasza rnala najamha armia 
skiada si? ze znanego z cz?sci poprzedniej 
oddzialu kawalerii Commander^ Bembardta. w 
ktorego to postac si? zresztq wsielomy. 
piechoty sierzanta Schepke oraz oddzialu 
kusznikow i tylko jednego, ale za to bardzo 
przydatnego, dziala. Przez piervmze misje sily 
takie wystarezaj? ze spor? nnwiqzkq, a pdMej, 
gdy jest juz nieco gorzej, stan osobOWO' 
oddziafowy nieco si? na szcz?scie powi?ksza, Na 
polu walki spotkamy zreszt? wielu starycb 
znajomych, jak chociazby Svena Carlssbna z 
Ksi?stw Granicznych czy Ragnara - oczywi^cie 
wraz z jego Wilkami - z Norski. Do tego dochodzi 
jeszcze caikiem pokazna liezba oddzialdw zupefnie 
nowych, pojawiajqcych si? niestety w dodatku 
jedynie okazjonalnie. Kto nie chcialby mied u 
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Po tak milutkich spotkaniach, nawet zwyci?skich, 
tchoc i przegrana naszej kariery nie przerywa), 
przychodzi nieuchronnie niezbyt mify czas 
powofywania uzupelnien. Zostal on, w 
porownaniu do cz?sci poprzedniej, rozwiqzany 
nieco inaczej - nie ma juz problemu ze 
znalezieniem ch?tnych, tyle tylko, ze trzeba za 
nich slono placid, A milych, brz?czqcych i 
jarzqcych si? w promieniach sfonca owali zbyt 
wiele wcale nie ma. Tym bardziej, ze za ich 
pomocq daje si? dokupywac swym wojakom 
lepsze pancerze, co owocuje wprawdzie 
mniejszymi stratami w okresach pozniejszych, 
ale kas? obciqza w stopniu zatrwazajqcym - i to 
ze skutkiem natychmiastowym. Stqd tez i 

□cena: 

cena gry w porownaniu do kosztow wystawienia 
wlasnej armii jest bardzo przyst?pna - no i 
niczego nie trzeba malowac! Gdyby jeszcze 
rachunki za telefon byly zdziebko nizsze... 

VV jakie zatem moglbym uderzyc klawisze na 
podsumowanie? Gjerka jest po prostu super, 

“ oce'na jak najbardziej zastuzona. Fakt, ze 
muiiiplayer jestnieco, jesli chodzi odost?pne 
sily, za bardzomgraniczony, ale i tak wi?kszosc 
graczy gra gldwnie samodzielnie, a kampania w 
Dark Omenie jest, well, sorry jedfi kogod uraz?, 
but j?st taka naprawd?, po prostu b-o-s-k-a. 
choc w Lym mipiscu zaczynam si? juz cbyba 
powtai zac W zwrqzku i tym pozwcl? sobie 
jeszcne na dwa stowa zaohwytu oad muirykq i 
grefik^: nqdmiem?, ze wstawki iilmowe sq na 
pozbmie calkiem, calkiem i podsumuj?: do skbpu 
marsz1 Dark Omen kopowadf I grad, grad, grad,,. 

Producent: 
Mindscape/Electronic Arts 

Wymagania; 
;W95. PI 20,16MB RAM SVGA 

2MB DirectX 5 0 CD-ROM /A 

Internet: lillp://www ea.com 

Dystrybutor: 
IPS 
lel f022j 6422766 
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niezbyt 
przyjemnym 
wampirem czy 
oddzialikiem 
mumit na 
czele... W 
porownaniu do 
nich orkowi 
Boyzsi to 
pryszcze ginqce 
na sam widok 
regularnego 
wojska, a 
przeciez spotkac mozna jeszcze chocby rydwany 
z bardzo koscistymi wierzchowcami czy takie 
tam szukajqce celu dla swych kos upiory. 
Wszystko to w dodatku roztacza dookofa siebie 
aur? strachu, a w walce i bez niej byloby ■ 
przeciwnikiem co najmniej rdwnorz?dnym,.. 

wczesniej opisane dylematy z oddzialami 

oddanymi nam pod komend? tylko tymczasowo 

czy nagminne korzystanie z opcji Load/Save - bez 
nich skonczyloby si? bardzo marnie... 

Nieco inne prawidla rzqdz? rozgrywkq w 
multiplayu. Naprzeciwko siebie stajq dwie armie 
kierowane przez dwoch krzywo na siebie 
patrzqcych, chocby tylko wirtualnie (jako ze 
zobaczyc si? przez Internet zbyl latwo nie jest), 
gostkow Cel banalnie prosty - na planszy musi 
pozostac jedynie ta lepsza z nich. Do wyboru 
jedna z dziesi?ciu map i praktycznie nieskohczona 
liczba armii, Jak to - nieskohczona? Po prostu 
swoich podkomendnych wybiera si? z pewnej puli 
udost?pnianych przez program jednostek. Kazda 
jednostka ma swojq cen? w zlotych monetach, a 
dowodca ustalonq pojemnosc kufra - i w dodatku 
nie dysponuje on podwojnym dnem - sily sq wi?c 
raczej wyrownane. Przywodzi to na mysl zasady 
standardowego Warhammer Fantasy Battle, ale 
jest jednak duzo bardziej ograniczone. Coz, trzy 
rozne oddzialy elfow, jeden krasnoludow, dwa z 
Bretonii - nie jest to wiele, zeby nie powiedziec, 
ze praktycznie rzecz biorqc nic.,. Ale, jak gloszq 
plotki, dodatki sq juz w drodze, Gdyby tak 
jeszcze powstala jakas oficjalna liga - bo co do 
nieoficjalnej, to jestem tego praktycznie rzecz 
biorqc pewny - ech, pomarzyc mozna, choc 
patrzqc na sieciowq karier? Quake'a nie wydaje 
si? to az takie niemozliwe. .. Tym bardziej, ze 

siebie przez cafy czas mafego oddziafu ogrow czy 
paru Treemenow? Albo Imperialnego Czolgu na 
Par?? Ale, niestety, nic nie jest wieczne i 
pr?dzej czy pozniej wi?kszosd z tych bardzo 
wartosciowych jednostek opuszcza naszq armi?, 
co powoduje niestety wcale niemafe dylematy 
moraine: uzupelniac ich stany po kolejnych 
starciach czy spisac na straty - bo w koncu i tak 
nas na pastw? losu zostawiq... 

Duzej zmianie, procz wojska, uleglo oczywiscie i 
samo pole - walki, rzecz jasna. Przede wszystkim 
dostalo ono trzeciego wymiaru, co bardzo 
pozytywnie wplyn?lo na urozmaicenie scenerii z 
martwq, aczkolwiek w wi?kszosci wypadkow 
dopiero po bitwie, naturq, Sq wi?c i drogi 
biegnqce w wqwozach z perfekcyjnymi miejscami 
do urzqdzenia zasadzek, i polozone na wysokich 
skarpach stanowiska dla lucznikow czy dzial, 
Jedyny problem stanowi fakt, ze na tych bardzo 
waznych ze strategicznego punktu widzenia 
stanowiskach przesiadujq zazwyczaj oddzialy 
kierowane przez komputer, a wygryzc je stamtqd 
wcale nie jest tak latwo, aczkolwiek za trzecim 
do danej bitwy podejsciem odpowiednia taktyka 
jest juz w wi?kszosci wypadkow 
wykrystalizowana - czeka si? jedynie na ten 
nieosiqgalny w wielu wypadkach lut szcz?scia. 
Widok terenu ukazywany jest, podobnie jak w 
cz?sci poprzedniej czywydanym nie tak dawno 
Myth, z wiszqcej nad nim kamery, ktorq mozna' 
w dose duzym zakresie oddalac i przyblizac, 
tudziez obracac. Brakuje jednakze widocznej z 
boku mapki. Jej’frrak wpiywa niezbyt pozytywnie 
na orientacj? w/terenie, ale mozna temu 
zaradzic. Po pierwsze zdobiqce kraw?dzie ekranu 
flagi pozwalajq si? mimo wszystko, po pewnym 
treningu, calkiem niezle w przebiegu bitwy 
orientowad, po drugie natomiast w dowolnym 
momencie pb.wcisni?ciu dlugiego klawisza u dolu 
klawiatury, zwanego potoeznie, jak mi si? 
wydaje, spaejg, pbjawia siq'mapka ogolna. Fakt, 
nie mozna na niej wydawad rozkazdw,;.ale w 
koncu bitwy w okresie^'dredniowiecza^ a":C0S'W 
tym stylu pcezentuje, jakby nie tiyio, Stany- Swiat 
- zbytnim porzqdkiem si? nie charakteryzowafy. 

Co do samych niezbyt milych wrogow... Przede 
wszystkim koniec z monotoniq zielonoskorych - 
mimo iz zetrzemy si? z nimi nie raz i nie dwa, to 
jednak gtownym niebezpieczenstwem przez caly 
czas pozostanq Nieumarli. Z takim najrzyklad 
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r Show musi trwad? 
1 Queen: The Eve_ 

Bra lypu aclion-advanlure; Queen the Eye, z przuUulubiursiwu produkcyjnego Electronic Arte, pojawila elp ne Drieaniencie i 

od rezu wywolele lalp homenterzy, Site rzeczy, gdy w m wchodzi kultowy, jeden z najlepezych rockowych zeepoldw ne 

dwiecle, lent automatycinie precyzujg ewoje wyobraienln i spodziewejg eig, te glere bgdzle pe proetn zwigzene lebulg z 

zespnlem. Tak elg jednak nie state. Queen the Eye oprawionn co prewda w muzykg Queen, w wigkezodci lokacjl ntnienty 

urinaieZd zwlgzane z zespnlem gadgety, eiementy aceneril ltd, (np, w The Innuendo Domain zerdwno motywy graflczne wzigte 

z ukladek tej plyty, jak rdwnlei najwlgcej utwuriw muzycznych zaczerpnlgtych z-albumu Innuendo). Prawdopodobnle 

wyznawcy Mercuregu, Deannna, Maya I Taylora zauwazg znacznle wlgcej nawlgzujgcych czy wrecz allg przenlealenych z 

bugalej biblingralli zeepulu, azczegfllfiw. Mlmo wazyalko scenarluez nie nie wnoei, poeteele nle male praktycznie nlc 

wepdinego z liderami Queen I lylko muzyka w Ue na pewno nle pozuetawla Zadnych watpllwodci. JeZell bgdzieele i lym 

pamigtali i nie zniechecicie sip w plerwszej krainie, w ktorej gra jeet niemal zwyklg bljatyka (na|bardzle| zbllZong do The 

Crow), to pdZniej przekonaele alp, Ze Queen the Eye mnZe Warn jednak zaolerowad pnipZna dawkp emeeil I lent pe preatu 

wcipgajpca. 
CZARNY [WAN 

jakby przepisany z przeslawnego filmu Running 
Man, ze Szwarcusiem w noli glownej, tyle ze 
film byt bardziej ekscytujgcy. Nasza gra w tym 
swiecie polega po prostu na tazeniu z lokacji do 
lokacji, zbieraniu pukawek i Lodestone [o czym 
za chwil?) oraz szatkowaniu towarzystwa, ktore 
stanie na drodze. Zabawa w tym momencie jest 
srednio ciekawa. Przede wszystkim dlatego, ze 
sposob prowadzenia postaci, a juz wyjqtkowo 
tryb walki, jest nie dopracowany. Co z tego, ze 
Dubroc moze wykonac naprawd? swietne, 
doskonale uchwycone dzi?ki motion capture 
techniki, skoro facet nie potrafi szybko si? 
odwrocic we wlasciwym kierunku, co oznacza, 
ze caly czas zbiera po nerach? Prawie nigdy nie 
zdarza si?, zebysmy walczyli z jednym 
przeciwnikiem, zazwyczaj jeden oklada nas po 
buzi, a drugi wali brechg w potylic?. Kiedy 
punktujg Dubroca, a ten odwraca si? jak dlimak 
na zakr?cie, nie mamy szans. 

Na arenie nie spotkacie dzentelmendw. 
Zazwyczaj natkniecie si? na opancerzonych 
zolnierzy i roboty, Piernsi maja mm do 
zaoferowsnia tradycyjny ol6w w 9-cio 
milimetrowych ampulkach, natomiast drudzy 

■ ■ przez 

czulem si? 
szalenie rozczarowany. 

Gra zostala podzielona na pi?c 
duzych etapow a pierwsza plytka, 

to wlasnie preludium, czyli The Arena. 

anim zatopicie si? w grze, kilka 
V slow o story. Akcja gry rozgrywa 

K si? w roku 2150, kiedy to 
m pot?zna siec informatyczna juz 
£ dawno oplotla kule ziemskq, 

oferujqc szereg usiug, ktore 
zlikwidowaly koniecznosc opuszczania domostwa 
i jakiegokolwiek wysilku. Wszystko byloby cacy, 
gdyby ludzie nie skonstruowali bio- 
technologicznego stwora, ktory byt niczym 
innym jak pot?znym superkomputerem 
sterujqcym siecig. Jak si? pozniej okazalo, „Eye" 
(tak go nazwano) miat pot?znego buga. Zanim 
ludzkosc zorientowala si?, ze z komputerem jest 
cos nie tak, ten zdqzyl juz przejgc kontrol? nad 
swiatem. Niestety stat si? autonomiczn? 
cz?sci? sieci i nie mozna go bylo po prostu 
wylgczyc czy zaniesc do serwisu, jak zepsuty 
mikser lub odkurzacz. Eye ostro zabral si? do 
roboty, w mig stworzyt wtasng armi? i po 
prostu podbil Ziemi? i zniewolit ludzkosc. 
Jedynym problemem i ze tak powiem „solg w 
oku" naszego tyrana, stata si? muzyka, ktorej 
Eye szczerze nienawidzit. To muzyka potrafila 
pobudzic ludzi, uzmysfowic im zlo Eye i zmusic 
do walki. Poniewaz archiwa muzyczne ludzkosci 
byly przeogromne, Eye odizolowal te miejsca i 
wyslat agentow, aby systematycznie niszczyli 
muzyk?. Jeden z agentow w gt?bi serca 
sprzeciwit si? jednak tej decyzji, co sprowadzito 
na niego natychmiastowa katastrof?. Zostal 
skazany na Aren?, gdzie miat umrzec. Nawet 
jezeli przezyje, to do wykonczenia 
tytulowego ztosliwego narzqdu 
wzroku ma jeszcze bandzo 
daleko... 

nosz? por?czne gazrurki i mam aikido. Niestety 
trzeba ich walic po Ibach godzinsmi, aby padli a 

jeszcze gorzej jest z bossomi. Nie rozumiem 
jaki jest cel przygwieca temu rozwi§zaniu. 

^ ale osobi^cie przekonatem bi?# ze moze 
doprowadzid to do; nerwicy. Gra 

me ma stopniowanej 
trudnoScl. a ustawiona 

jest 

Dubroc 
W (tak zwie si? ^ 
I bohater) spada w 
f cyberpunkowy swiat, 

gdzie oczekuje na 
niego cala masa mi?sa 
do rozwalenia i az 
siedmiu superbossdw z 
wymalowanym na 
twarzyczkach 
mordem (nie mylid z 

[ morda). Watek, 

Kiedy odpalilem 

chyba 
na poziomie hard, 
Wf?kszodd pojedynkdw musimy 
przerywaE aby zapisad stan gry, 
Ineczej nie mielihy^my praktycznie 
mozliwofoi ukortczyd areny. Rozfimieszylo 
mnie rowniez, ze z kilku przedwnikdw (zazwyczaj 

mmirni 
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Gdy wydostaniecie si? z Areny, program 
poprosi o nast?pnq plytk?. Co najdziwniejsze, 
odinstaluje wczesniejszq, wi?c przyjdzie 
pozegnad si? z save'ami! Jest to rozwiqzanie 
delikatnie mdwiqc nienajiepsze. Nieco inna 
sytuacja dotyczy samej gry. Zadziwiajqco 
nabiera ona kolorytu i klimatu. Pojawiajq si? 
wreszcie postacie, z ktdrymi mozna tylko 
porozmawiad, a nie wylqcznie lad si? po 
zebrach. Nalezy dokladnie sluchad wskazdwek, 
by rozwiqzad pierwsze zagadki. Zbierdmy 
przedmioty i prdbujemy je umiedcid W 
lamigldwce, jakq zaserwowalo nam Eye. Co 
najdziwniejsze, gra nagle wciqga, a gracz nie 
moze oderwad wzroku i uszu od kakdfonii 
obrazu i dzwi?ku. The Theatre sklada si? z 
kilkunastu doskonale zaprojektowanych 
lokacji. W oranzerii zadziwi Was gorqco 
emanujqce z monitora. Wsrdd tropikalnych 
rodlin znajdujq si? rdwniez mi?sozerne... Kroki 
Dubroca glucho odbijajq si? echem, gdy 
przemierza olbrzymiq sal? w muzeum. Gabloty 
z eksponatami naprawd? przyciqgajq uwag?, 
co tu robi ta drewniana figura... jakby 
pinokio? Co tam, niewazne. 0! czyzby to byla 
szpula filmu!? Ale mialem szcz?dcie! Hmmm? 
Ta maszyneria to chyba projektor z poczqtku 
wieku... a ja mam film! Nagle uderzenie' 

Humerofi/99 

Aby zakoriczyc tego pasjansa z trupdw w The 
Arena, musicie miec siedem kamieni Lodestone. 
Magnetyt b?dzie konieczny, by uruchomid 
specjalne wrota, ktdre wyniosq Was do 
ostatniego bossa Areny. Lodestone 
umieszczamy w specjalnych lozach, co 
uruchamia wind?. Cale urzqdzenie do bdlu 
przypomina podobne wrota z Turoka, dzi?ki 
ktorym moglismy przeniesc si? do nast?pnej 
Zagonionej Krainy. Nie traktujcie tego jako 
zarzutu o plagiat. Kiedy gra si? od kilku lat we 
wszystko, co zakwitnie na rynku, pewne 
pomysly muszq si? kojarzyc... 

muzyki, jakq uslyszec mozna tylko w cyrku lub z 
szafy grajqcej - figura ..pinokia" niespodziewanie 
ozyfa! Ma chyba zle zamiary. Moze przesun? tq 
dzwigni? w kqcie?! Wskazdwki na olbrzymiej 
tarczy nad holem zaskrzypialy... 

Ta scenka, to ulamek przezyd jakie czekajq 
zwiedzajqcych muzeum godci. Chyba jeszcze 
lepiej niz w Dark Earth wykonano scenerie i 
komnaty. Sq po prostu doskonale i az korci, aby 
„posciqgad" sobie screeny, wydrukowad i 
powiesic na scianie. Nie zapominajcie, ze 
klimacik caly czas podsyca muzyka Queen, ktdra 
doskonale wspolgra z obrazem. 6ciezki 
dzwi?kowe ze wszystkich plyt Queen (rdwniez z 
Made in Haven) odnajdziecie na kazdej z plytek 
(w formacie CD Audio). W wi?kszodci sq to co 
prawda tylko kilkunastosekundowe motywy, 
jednak w wypadku kilku przebojdw, mozemy 
wysluchamy calej piosenki. Milo rdwniez, ze nie 
wszystkie utwory sq tylko instrumentalne. 

trzech) w dose latwy sposob 
mozna pozbyc si? dwdeh. 
Wystarczy biegad w kolko, 
naokolo nich i co chwil? si? 
zatrzymywad, aby chlopcy 
zglupieli i powystrzelali si? 
nawzajem. Taka sytuacja nie 
powinna miec miejsca i jest to 
zwyczajne niedopracowanie. 
Jeszcze jeden maty zarzut 
precyzuje si? w odniesieniu do 
pracy kamery. Mimo ze ukazuje 
ona nienagannie kazdq lokacj?, 
a kolejne uj?cia wyglqdajq jak 
migawki w dobrze zrealizowany 
filmie akcji, to jednak takie 
rozwiqzanie zawodzi na calej 
linii w trakeie walki. Poniewaz 
przemieszczamy si?, zmieniamy 
dystans, nagminnie spotkacie 
si? z sytuacjq, gdy nagle scena 
robi si? malutka, a postacie gdzies tam w dole 
walq si? po czerepach. Wladnie dostalismy 
uj?cie z szerszej perspektywy... Zanim krew 
zdqzy nas zalad, nasz bohater b?dzie juz zimny i 
sztywny. Oczywidcie kamera jest automatyezna 
i nie nie mozna zrobid. Wszystkie te 
niedogodnosci wplywajq,.bardzo negatywnie na 
komfort gry, a odbiorca czuje si? tak, jakby 
zaoferowano mu cod, czego nie zamawial. Co 
prawda kolejne plytki lagodzq nieco te 
negatywne odczucia, ale mimo wszystko pewien 
niesmak pozostaje. 

Freddy zaspiewa jeszcze raz... Na skladanym 
arkuszu umieszczonym w pudelku z grq 
znajdziecie list? piosenek, czas sekweneji, nazw? 
plyty z ktdrej pochodzi. Niezrozumiale jest tylko, 
ze utwory na plycie nie zgadzajq si? z 
pracowicie opracowanq listq. Wstyd. 

Queen the Eye to ciekawa gra, nieco 
odbiegajqca od stereotypu gatunku. Gdyby tylko 
wyeliminowac wspomniane bl?dy, wprowadzid 
wi?cej elementdw przygody i usunqd godci z 
palami za kazdym zakr?tem, to... chyba 
chcialbym niemozliwego. Cdz, gra jest po prostu 
nie dopracowana, mimo ze perfekcyjnie 
scenerie, dobrze poruszajqce si? i zachowujqce 
postacie oraz niezle zagadki w scenariuszu 
sugerujq cod innego. Byd moze na pierwszy rzut 
oka Queen the Eye sklania do 
natychmiastowego zamkni?cia si? z niq w pokoju 
na najblizsze miesiqce, jednak po chwili zapal 
stygnie. Nawet to nie znaezy, ze Queen the Eye 
mozna odstawid na pdleczk? z napisem 
Niewypaly. Ta gra jest dobra, choc budzi 
zastrzezenia. I to wladnie jest jej problem. 

■ 

Prodpint^ 
Phil Symes, Cowan/Symes 

Wymagama: 
486/100,16MB RAM.CDx2, 
Dos/Win 95 

Dyetrybutor: 
IRS 
tel.(022) 6422766 

Internet: )inp.//iww.ea.oom 
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rCienka, czerwona linia 
! Redline Racer_ 

moze zmienic komplet: motocykl + wariat na 
nim siedzqcy w niezidentyfikowany obiekt 
latajqcy?! Kto odwazylby si? wjechac na takim 
“rowerku" na osniezone alpejskie drogi?! Kto 
wreszcie smigafby jak pocisk po kr?tych 
uliczkach miasta, i to w dodatku w nocy?! No 
kto? 

Hum 06/98 

Tego zas typu atrakcje oczekujq nas wlasnie w 
Redline Racerze. No, ale dosyc juz tej 
propagandy... Zajmijmy si? tym, co podano. 
Rywalizacja to sfowo-klucz tej gry. Jej 
narz?dziem w tym przypadku sq super-biki 
dost?pne w liczbie osmiu. Aby jednak oszcz?dzic 
graczom frustracji wynikajqcej z koniecznosci 
wyboru, a ponadto wodzic ich na pokuszenie 
nieznanym (nieznane n?ci, nieznane mami), na 
wst?pie pojezdzid mozemy na zaledwie trzech. 
Dodawac, ze na najbardziej lamerskich - nie ma 
zapewne potrzeby. Pozniej jednak, gdy pilnosciq ; 
pracq dotrzemy do tych wyzej usytuowanych - 
b?dzie z czego wybierad i czym si? emocjonowac. 
Ostatni z nich bowiem, o wiele mdwiqcej nazwie 
Lightning (Biysk), p?dzi przed siebie jak pocisk, 
wszystko i wszystkich pozostawiajqc daleko w 
tyle... Na prostych! Na zakrqtach bowiem 
b?dziemy miec niepowtarzalnq (co najmniej do 
kolejnego wirazu) okazj? przyjrzenia si? ukladowi 
toru i okolicznemu krajobrazowi... z gory. No,: 
chyba ze damy ostro po hamulcach... Hamulce 
sq jednak dla lamerow, czyz nie?! A tak w qgdle 
jest na co popatrzed i z dotu... Torow, na ktdrych 
toczy si? walka demondw pr?dkosci jest bowiem 
az 10. Lecz znowuz nie do wszystkich mamy 
dost?p juz na wst?pie: np poczqtku sq trzy.. 
Podobnie jak w poprzedhim przypadku | - 
najlatwiejsze. Chociaz, jakby si? nad tym 
zastanowic: niezupelnie - Sea Fall Bay calkiem 
ostro daje w kosc... Ale, ale! Dopiero po 
wygraniu na tych trzech na poziomie easy i 
medium (jest jeszcze - jak iatwo si? domySlid - 
hard) zyskujemy dost?p do trzech kolejnych 
motorkdw i trzech kolejnych torow; po 
zaliczeniu trzech kolejnych,.. i tak dslej, i tak 
dslej... Nb samym koricu, gdy "wyjeidzEmy" 
juz wszystkie normalne i Hustrzane" dory 
(ostatni nosi znamiennq nazw? Metropolis i 
umtejseowiony jest "gdzie^ w Europie" - 

I fidniesleiilii to im. polempliiytl i ninnvyldfi nnawiloiiotlolmych 
tiitow, oliycis czy rafizej ■ "otiglepcowanie" nauczylo mnie pewnej 
I'ozBi’wv. Is oil flzls wliulnnio \wimi, ze niemalze kazdy, a jeszcze 
eezeldijacif 1111 swe premiere ppoyram iesl vuedliiy jeyo tworcow (a 
scisle|:7aiiitepeso«SHyeli ipotnie sukceseie kolesi od mapkelinou i 
rehlamy) Wi niita idealiiy! Jak lo nalomiasl jest w pzeczywistosci, 
wszyscy iloskonale wiedzq... Pottos "praiiia", czyii zabojczycli 
pedakeyjiiycli i ilmnowych leslow wyclioilzp niewidoczne detail planiy w 
postaci ivyraiiliulkicii iiiedorob i niedopobek. Elektem jest swoisla 
deypailaeja: i tego, co "tiylo" tak rewelacyjne, na zaledwie poppawne... 
Jollies ppzyktady?! hm prosze lioi'dze: Warlords III, Uliik czy - jak 
uviesc gntinna nicsie - Unreal... A to przeciez zaledwie kilka sposrdd co 
nowszyeh lylulow, Idorc sprawily tak nlesynipalycziia niespodziankp... 

Gem.ini 

jakichs niezb?dnych dla zycia elementow czy 
nawet - z przeproszeniem - narzqdow. Zresztq - 
co ja pisz?! Umozliwili oni dokonanie czegos 
znaeznie wi?cej: kto bowiem, nawet z tych 
szalonych, dosiadtszy TAKIEGO stalowego rumaka 
odwazylby si? p?dzic z pr?dkosciq dobijajqcq do 

trzech stow po plazy, gdzie 

No tak, Dlaczego jednak o tym z 
takq pasjq pisz?? Ano dlatego, ze 
na szcz?scie zdarzajq si? chlubne 
wyjqtki od powyzszej, raezej 
powszechnej i raezej 
przygnqbiajqcej, reguty. Oto 
bowiem najzupefniej zgodnie z 

zapowiedziami, co wi?cej: szeroko zakrojonq 
kampaniq reklamowq (efekty takze na stronach 
poprzednich numerow naszego pisemka] pojawil 
si? na komputerowej scenie (nie Scenie) 
prawdziwy giganeik; Redline Racer, dzieto (w 
scisfym znaezeniu tego slowa] znanego i coraz to 
bardziej rozkr?cajqcego si? Criterion Studios, 

Redline Racer to - najprosciej mowiqc - 
zrywajqca kask z giowy (wraz z wtosami) giera 
zr?cznosciowa aspirujqca do miana "emulatora 
wyscigow pi?csetek". Wspomniane pi?csetki zas 
to nic innego jak stalowe potwory na dwoch 
kolach (tylne szerokie jak u ci?zardwki), 
wyposazone w silniki o poilitrowych komorach 
spalania... Pol litra, czujecie?! Przy ci?zarze 
caiosci jest wr?cz zabojeze, Dlatego tez smok 
taki potrafi wykr?cic (i wykr?ca) prqdkosci, o 
ktorych strach mowic... Oczywiscie tylko 
wtedy, gdy ktos okaze si? na tyle szalony, 
ze odwazy si? wsiqsc na cos takiego i 
pozwoli czemus takiemu si? poniesc! Na 
tyle "odwaznych" (i maj?tnych) jest 
jednak niewielu... Nie da si? ukryc zatem, 
ze wszyscy pozostali sq w jakis 

sposob pokrzywdzeni, Nie dane im (nam) bowiem 
b?dzie skosztowac urokow swobodnej jazdy i 
pofolgowania tkwiqcym w nich (nas) demonom 
(a co tarn jeden!) szybkosci. Na szcz?scie jednak 
mamy peceta... I ludzi takich jak ci z Criterion 
Studios, ktorym najwyrazniej zal si? zrobilo tych 
bardziej rozsqdnych i postanowili umozliwic im 
(nam] zrobienie tego samego, bez ryzyka utraty 
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zagrac postacig 
odpowiadajgcg w pelni 
jej wlasnej plci... Rzeczg 
znacznie jednak bardziej 
istotng jest to, ze 
naszego potworka 
prowadzic mozna na 
jeden z czterech 
sposobow: trzy z nich - 
okreslane zazwyczaj 
mianem "kamery zza 
pojazdu'1 sg malo (czy 
raczej mniej) moze 
spektakularne, co jednak 
w pefni 

rekompensowane jest wygodq kierowania. 
Ostatnia bowiem [roboczo okreslana mianem 
"spod swiateD niezbyt nadaje sip do jazdy. To 
znaczy: nadaje sip - emocje jej towarzyszqce 

powstrzymam sip od komentarza) otrzymamy 
wglgd do rzeczy naprawdp niestandardowych, 
szalonych, wipcej: niezupelnie ziemskich... Jak 
bardzo, bpdziecie jednak zmuszeni sprawdzic 
sami. Ja nie zdradzp ani szczegbliku... 

I 
Wyglgd torow, po ktorych suwac zwykly 
"pipcsetki" nie miesci sip w zwykiym 
prozatonskirn opisie; to juz niemalze kwestia 
poezji! Dotychczas lepszg grafikq moglo [moze) 
poszczycic sip jedynie Monster Truck 
Madness... Ta z Redfine Racera jednak ostro 
depcze mu po tylnych oponach! Poczqwszy 
bowiem od torow, umiejscowionych "srod fali 
Igk szumiqcych, srod kwiatow powodzi.,.\ 
przez piachy plaz, gorskie sniegi (atakujgce i 
od dolu, i od gory) czy wreszcie na drogach 
stonecznej "Kill-a-fornii" - zawsze jest cos, co 
zachwyci. Czasem to cos to wspaniala 
wapienna jaskinia (maszynkom w ciemnosci 
swiecq sip oczy!) czy fale oceanu 
'"ownomiernie obmywajgce brzeg, czy tez 
wspaniala panorama doliny uchwycona (w 
trakcie krotkiego lotu) przy - teoretycznie - 
zjezdzie ze szczytu gory... A juz szczegolnie 
glpboko zapadt mi w serce tor "zimowy", w 
ktorym pojawia sip tunel tak wgski, ze nawet 
motocykl ma z nim trudnosci... Czad! 
Dodatkowo kazdy z torow "wyposazony" 
:ostal w pewnego rodzaju ruchomg graficznq 
przeszkadzajkp: czasem jest to pociqg, na 
ktory wrpcz trzeba sip gapic, czasem zaiedwie 
jara albatrosow... Nie to zeby przeszkadzajki 
te nagle pojawialy sip na tarze, skqd? One po 
orostu towarzyszg jezdzie ii - mniej lub bardziej 
skutecznie rozpraszajp uwagp... I w przypadku 
Redline Racera wspominanie o obsludze Direct 
3D oraz "rdzennego" 3Dfx-a wydaje sip 
nietaktem. Oczywidcie: "on board",,. Co 
wjpcej: akcelerator kompatybilny z Directem 
^st niezbpdny! 

O'kay. To, co juz jest, to maszynki i tory. 
;)ozostalo najistotniejsze: tzw. czynnik ludzki. 
Oto bowiem gracz moze wcielic sip bqdz w 
mpzczyznp (wipkszy - rozstajqc sip z motorem 
i yczy barytonem), bgdz tez w kobietp 
(mniejsza - krzyczy altem; hmm: nie TYM 
Litem). Wbrew pozorom ma to znaczenie, gdyz 
podczas multiplaya Jaspin (i Allor;)) mogfa 
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na gfowp bijg wszystkie pozostale, jednak 
kolysanie sip horyzontu w polqczeniu z nie 
najszczpsliwszq perspektywq nie daje mozliwosci 
racjonalnego kierowania. Jest az nazbyt szybko, 
nazbyt dynamicznie... Te emocje jednak, ech. J 
Jak - nie przymierzajpc - w Eurosporcie. 
Istotnym plusem widokdw "zza" jest rowniez 
fakt, ze znacznie lepiej widzimy "skiadanie" sip 
kolesi podczas wirazy, jak rowniez swoistg 
komunikacjp pomipdzy zawodnikami [zwlaszcza w 
multiplayu): gest tryumfu czy - jak 
interpretowali go niektorzy - zapowied^ 
odwetu... Z perspektywy tej znacznie lepiej jest 
napawac sip efektem "boosta" - uniesieniem kola 
(mogqcym prowadzic nawet do kapotazu, czyli 
wywalenia sip na plecy!) i-towarzyszqcym temu 
niesamowitym wykopem maszynki! Prpdkosci 
uzyskiwane [chwilowo) podczas boostowania 
mogq osipgngc nawet cztery setki... i wipcej! Z 
drugiej jednak strony widok z "oczu przedniego 
kola1' oszczpdza nam dose smutnego widoku 
fruwajgcego i odbijajpcego sip od elementow 
terenu sztywnego jak decha zawodnika... Nie 
wspominajgc nawet o rownie sztywnym i rownie 
"nietykalnym" motocyklu, Nie mowige juz o 
mozliwosci pomykania po skalkach. Rozumiecie?! 
Jak crossowki! Coz, Redline Racer to jednak 
"jedynie" zrpcznosciowka*,. 

Ale za to jaka! Ja sam, jako osoba, ktora do 
wyzej wymienionego typu gier odnosi sip z 
chtodng rezerwg [by nie powiedzied - z 
niesmakiem czy wrpcz - serdeeznym 
obrzydzeniem), nie ma co ukrywac: calym 
sercem pokochalem Redline Racera! Giercuje sip 
bowiem wysmienicie! I to nawet mima (a moze 
wlasnie dzipki temu) tych wszystkich niezbyt 
realistycznych elementow! 0 jego klasie i 
swoistej magii swiadezye moze rowniez fakt, ze 
tuz przed chwilq - w momencie gdy pisalem 
slowa: "czynnik ludzki" - zjawil sip tu Yarex ttyp z 
DTP) i gorujgc nade mng (on stal, ja siedzialem) 
cheial zwalic mnie ze stanowiska pracy i pograc, 
jak on to okreslil: "na motorkach". Konflikt 
zamiarow rozwigzalem na swojq korzysc 
uzywajgc klueza francuskiego, jaki od kilku dni 
ppta sip po redakeji. Spdzp, ze obudzi sip on 
akurat, by zdgzyc zlozyc ten teksL.. 

A co do tytulu... Otdz wlasciwie nalezaloby 
zdementowac pogtoski naroste w zwigzku z 
mswla^ciw^ interprets cjq nazwy. W tej grze 
jedynq crsnkq fi wcale nie czerwonq) liniq jest 
plyta ekranu monitors oddzieiaj^ca grajpeego od 
catkowitego mumm sip w gierze! A jako ze 
zagrozenie to jest zupelnie reafne... 

fo-Arrio" 

Wymagania: 
Win 95, P 166, 32 MB RAM, 
akceleraior, Direct 3D 

Intern at: http //www ubfeoit co uk 

Producent: 
Criterion StudioJuSi Soft 

Dystrybutor: 
LEM 
t%fci(022) 64281Q®** 
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, 3D Dil 
I Flipper 3D_ 

Trzy wymiary, tray slaty, poirojna pozpacz. W 
zasadzie podsumawywae grp pawinns sip aa 
koiico peceazji, jednah w tym wypadhu zpobip 
wyjqiek z uwagina la, za ale kazdy czyta 
recenzje do koftca, a ppzed grp Flipper 30 
chcialhym ostrzac kazdego. Milosnikiem 
llipperiw jesiem ad dawna, i rnimo ze jedne gry 
podokajp mi sip hardziej, inne mniej, ta nie kyla 
jeszcze lakiej, kldra nie padobaiaky mi sip wcale. 
(RtiejehiubRym wyjptkiem jest jednak niesteiy 
Flipper 3D. 

Lord Y 
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Gra oferuje.trzy stoty: Super Race, 
Space Warp i The Source. 
Teoretycznie kazdy z nich rozni si? 
klimatem, Pierwszy wyobraza ^ 
wyscigi samochodowe, drugi 
oferuje klimat rodem ze Star Trek, 

a w trzecim zapoznamy si? z przeszlosci? Ziemi 
[Dinozaury). Jednak poza rysunkiem na blade 
nie da si? tego “klimatu" wyczuc. W 
opisywanym przeze mnie niedawno Balls of 
Steel do tematyki stolu nawigzywaly wyraznie 
wszystkie jego elementy, a tutaj niczym si? one 
nie rozni?. To, ze wszystkie rampy s? do bolu 
standardowe, jeszcze nie jest najgorsze, ale juz 
fakt, ze jest ich straszliwie malo - owszem. 
Pierwszy stol, Super Race, wygl?da na najlepiej 
przygotowany; szesc ramp, cztery tapki, mniej 
wi?cej wiadomo, o co chodzi. Natomiast dwa 
pozostate to juz rozpacz, a w szczegolnosci, jesli 
chodzi o ostatni, bowiem jedna rampa, trzy 
"grzybki" i kilka przyciskow do zapalenia 
umieszczonych w tatwo dost?pnych miejscach 
to raczej niezbyt atrakcyjny pomyst. Niemniej 
jednak tak wlasnie wyglgda The Source. Kilka 

screeny... 

Wymagania: 
P 60, 8 MB RAM. SVGA, Win 
95 

Producent: 
Micro Aplicalion/TMI 

Dystryhutor: 
Micro Application 

dni temu gralem na “zwyklym" 
[niekomputerowym] flipperze i 
mimo braku atrakcji, jakie 
oferowaf Balls of Steel, 
zabawa byfa przednia. Niestety 
Flipper 3D nie oferuje zadnych 
ciekawych rozwiqzan. Jedyn? 
cech? pozytywn? jest 
mozliwosc przef?czania mi?dzy 
trybem 2D i 3D oraz 
rozdzielczosc do 1024x768. 
Niestety jednak nawet w tej 
rozdzielczosci grafika 
prezentuje si? duzo gorzej niz 
w BoS w trybie 800x600. 

To samo trzeba powiedzied o dzwi?ku. 
Denerwujqce efekty i brak muzyki. Zadnych 
specjalny'ch bonusow poza extra ballem, gier na 
wyswietlaczu, multibali i tym podobnych 
ciekawostek - po prostu straszliwe ubostwo 
szczegotow. Wyglqda na to, ze powinnismy si? 
cieszyd, ze w ogole s? lapki i bila. Co do lapek, 
to niestety i tutaj nnusial mnie spotkac zawod. 
Gra umozliwia samodzielne definiowanie 
klawiszy, ale mozemy zapomniec o tym, ze obie 
lapki obsfugiwac b?dziemy klawiszami shift, Ctrl 
lub alt. Jesli prawej lapce przypiszemy shift, to 
lewej juz nie ma szans, Po prostu gra nie 
rozroznia "podwojnych" klawiszy i z?da 
osobnego dla kazdej lapki, Maniak flipperow, 
ktory dwa shifty, spacj? (tilt] i enter znajdzie na 
kazdej klawiaturze z zamkni?tymi oczami jest tu 
wi?c zdezorientowany. Kolejnym minusem, jesli 
chodzi o lapki, jest pot?zna dziura mi?dzy nimi, 
w ktor? pilka wpada srednio co kilka odbic. Do 
tego oczywiscie po obu stronach bila moze 
wpasc bez mozliwosci wybicia, a czegos takiego 
jak "kickback11 nie ma na zadnym stole, co 
znakomicie utrudnia trafienie do czegokolwiek 
zanim bila przepadnie. Do tego porusza si? ona 
wyjgtkowo nienaturalnie. Naprawd? nie jest mi 
przyjemnie, kiedy musz? wymieniac same wady 

produktu, nie mowi?c ani slowa o jego zaletach, 
ale po prostu nie mam innego wyjscia, gdyz wad 
jest mnostwo, a zalet brak. 

U gory; 
Parada pozal sis Boze 
slDldw do giercowanla 

Coz, ocena, ktorq wystawi? jest u nas 
rzadkosci?, jednak Flipper 3D w pelni na ni? 
zasluguje. Dodatkowo "nagrabil" sobie na 
samym koncu, wykonujgc "niedozwolon? 
operacj?" podczas gdy nawet na nim nie 
gralem, tylko zapauzowalem dla partyjki w 
Electronic Darts. Po powrocie zastalem 
"zlozon?" gr?, ktora tym samym jeszcze 
pogorszyla swoj? juz i tak beznadziejn? sytuacj? 
(jak ja lubi? to sformulowanie - jest rownie 
doskonale, co bezsensowne), Juz archaiczny 
Tristan, ktory u milosnikow takiego np. 
Timeshock moze wzbudzid jedynie odruch 
wymiotny, mnie podobat si? bardziej ni? Flipper 
3D. Dla wyjasnienia zaznacz?, ze jastem dzisiaj 
szcz?sliwy, nie bol? mnie z?by, nie rzucila mnie 
kobieta ani nie jestem w ci?zy-powody, 
dla ktorych przedstawiciel lubianego przeze 
mnie gatunku zostanie tak nisko oceniony s? 
calkowicie obiektywne. Zreszt? spojrzcie na 



Recenzje SB 

r Sztuka walki 
I StanCraft_ 

W RlSSecii oil imneg? c?as[i pantij? poawdziwy 
zasliij. file jalue iiiagio liyd inaczej, slioro ca 
irzeci, czwaply pjawiaiacy si? na s'ynfm iytuf 
naiwy ilo tegn wiedniB gstunku? W karicu nie tak 
presto wyuiysi cos caSkowicia noivogo, a zb 
fill ois efise liyc yorszy, wipe co fepsze pnmysty 
zosiaj? zasiDBOwaiie oil I'aza w praklycznie 
wszyslliiiii "naslepcach", razniacyeh si? w 
zwsfii'ijj i tyin jedynie nazwy, tidziti koiorkami 
eisiiii!. II tym niezliyi ciekavyym lie zacfi?cajp 
iPZfBialy pogrdzki Blizzarda, klAreijo Slarcpaf!, 
Mpspay BIS, ifao si? miaf kolejnp 
MenieiB lilewp, wpaczajgeym zamylon? 
drag? Hi iiiealowi... Mielismy szcz?scie - w koncu do 

naszej redakcji trafifo pudelko 
ze Starcraftem, Az trudno 
uwierzyc, ze czekalismy 
na nie przez tyle 
miesi?cy. Nie byf to 

jednakdla rodzimego dystrybutora 
czas stracony - do rqk 
dostajemy bowiem produkt 
bardzo dobrze wydany, a w 
dodatku z polskq 

instrukcjq, 
Pozostaje tylko 
jedno pytanie: czy 
warto bylo czekac, 
czyli bardziej 
ogolnie: czy twoncy 
swoje pogrozki 
spefnili, czy tez byly 
to tylko slowa 
rzucane na wiatr? 
Pytanie tym 
bardziej na miejscu, 

ze jeden z pewniejszyeh terminow premiery 
ustalony zostal swego czasu na wakaeje roku 
1997, czyli na prawie ze rok wczesniej... 

coz mozna na ten temat powiedziec? Well, 
przesuni?cie to jest niestety az nadto 

widoczne, Fakt ze gra wykonana zostata calkiem 
porzqdnie dziala rzecz jasna na jej korzyde, ale w 
mi?dzyczasj& konkureneja poszl?; niestety (dla 
firmy, nie dla graezy) nieco do przodu i 
wlasciwie niczego nowego, tudzjez 
odkrywczego, tytuf ten juz sobq nie 
reprezentuje - przynajmniej w zakresie samej 
"mechaniki” gry, Po dokladniejszym calej sprawy 

ziefo Xel'Naga, 
b?dqce jednoczesnie 
bezposredniq przyczyng 
ich zaglady, Wywodzgcy 

sis z malych insektow, 
poprzez bezustanne 

przyswajanie nowych 
informaeji zawartych w cialach 

■gatunkow po wielokrod od nich pot^zniejszyeh, 
doszli w koncu do kresu swej drogi ku 
doskonalosci. Pozostali im juz tylko Ziemianie i 
cel ostateezny - Protosi. Gale ich kolonie 
tworzq jeden wielki zywy organizm potgezony 
poprzez Creep dostarczajgcy pozywienia. 
Mima tego. ze nie znajq Lechnikr, nie nslezy ich 
letavazyd, bo posifldajqc macryce niezEiczonej 
liezby spotkanych na swej drorize gatirnkdw sq 
w stanie przeksztdcid zwykle lanwy 
praktyeznie w cokolwiek A poza tym, dzi?ki 
zdolnoScmm dtugiego przebywanie pod ziemiq, 
atek przez nich przeprowadzony jest zazwyczaj 
kompletnym zaskoczemem... 

zbadaniu, przy czym przez poj?cie to w wypadku 
Stare raftfl rozumiem j a kies pare dni grania, 

nawet dose irytujqce niedorobki 
Jskie bowiem inaczej spojrzec na kolejki 
po}ezd6w do budowy ograniezone do pi?ciu 
pozycji? Fakt - w pordwnaniu do takiego 
WarCrefta jest to pewien post?p, ale, panowie, 
hez prcesady - obecnie mamy polow? roku 
dziawi^dziesigtego osmego, a co za tym idzie - 
od rntesi^cy co najmniej dwunastu standardem 
sg kolejki przynajmniej dziesi?ciopozycyjne. To 
oznaeza, ze pierwszego babola na tapecie juz 
mamy, ale niestety nie jest on ostatnim, 
Kolejnym jest bowiem niezbyt wielka inteligencja 
jednostek, najbardziej dajqca si? we znaki po 
stronie Terran. Ot, chocby taki Kosmiczny 
Pojezd Konstrukcyjny (prosz? zachowac 
powag?, nazwa jest cytowana za instrukcjq - co 
do litery). Nierzadko trzeba go wr?cz samemu 
anihilowac, bo biedactwo po skonezeniu budowy 
znajdzie si? po nieodpowiedniej stronie dopiero 
co skohezonej konstrukcji i o wlasnych silach si? 
stamtqd nie wydostanie... pomimo faktu, ze na 
pierwszy rzut oka miejsca na manewrjest 
wystarczajqco duzo, 

Ale, ale - tak krytyeznie zaczqlem, a gra koniec 
koricow zta nie jest. 0 ile bowiem w samej 
mechanise rzeczywiscie najlepiej nie jest - o 
pokazanie czego nawet si? specjalnie starac nie 
musialem, tak si? jakos samo ze mnie wylewalo 
- to prdez niej na udanq gr? sklada si? pnzeciez 
takze i oprawa zewn?trzna. Na cate szcz?scie - 
tym razem dla wszystkich - jest to ten element, 



w ktorej Blizzard cos nowego do gatunku wnosi, 
i ktora na dobrq sprawg powoduje, ze tytul 
nadal daje sig bez problemu zaliczyc do czolowki 

RTSow. 

Faktem jest jednak takze, iz bazujqc na samych 
tylko suchych faktach grp mozna wlasciwie 
spisac na straty - jeden kompakt, jedna 
rozdzielczosc i to w dodatku taka sama jak w 
WarCrafcie II, tak samo liczna paleta kolordw - 
nie zapowiada to niczego dobrego. No, a dzigki 
temu pozytywne zaskoczenie murowane. Mimo 
bowiem dwustu pigcdziesigciu szesciu kolordw, 
ekran prezentuje sip bardzo przyjemnie, a 
jedyne momenty, gdzie ograniczona paleta daje 
sip we znaki, to wygladjgesji wybuchdw, no i 
raczej srednie efekty.^iet^tktdrych trzeba 
sip specjalnie doszdJMppJS^g^ogdle 
zauwazyc. Ale nie sajjfffnzecz^ office 
pf2.es gdzie o bye - a I ojogn^by c' 
bardziej, ze dzipki rejSSSm^z te^pypujjf 
bajerow ealose ma blncjMGOzsgdnfflj^^^ania 

Roza rozwiqzanlsmE grafieznymi, widocmymi 
zresztq na screensoh, wielt dobrego pnwietfzieti 
mozna i o czym£, to zwra sic potoezhie 
muzyezkq. Jest po prostu super! Taka, jekiej 
oczekiwaiby manrnk pprfekcyjrtego niemnfie pod 
tym wzgbdem Diablo. Kaida rasa ma inne 
tematy przewodnie, kJtore w dodatku nie byty mi 
sig w stanie znudzTd i po tygodniu grama - i to 
grama praktyeznie non-stop, co gwiadezy o nich 
jak najhardziej pozytyvvnie, Jedyne, czego 
mdglbym zelowad, to fakt, m nie sq one 
zapisane jgko Seiezki audio, e wige spoza gry sq 
praktyeznie imz bcargo njedostopne, Cfiz, 
\nebd bgdzie poczekfld m jsfceg wydanie Gold z 
dodanym osobno kompektem zewierajgcym te 
perfekcyjne track! Takie i s am e dzwigki me 
ustopujq catofic^ chociae w tej akurat dziedzinie 
cigzko osiqgnqd cq£ nowego, todziei 
rzucajqcego na kalana. Ghociaz... posEuchajaie 
rosyjskiego akcentu kapitana terrariskiego 
pancernika, Albo strasznie sluzbistego sierzanta 
z czotgow oblpzniczych - prawdziwy raj dla uszu. 
Z tym ze niestety znowu nie da sip ich w prosty 
sposob wyciqgnqc, by 5ispitrasicu wlasny temat 
dla Windowsow. A swego czasu chlopekie 
odzywki z WarCrafta II umilaly mi pracp przez 
dobnyph kilka miesipey... 

To jednak, co niejednego zapalonego graeza 
pptrafi rzucic na kolana, ciqgle jeszcze zostato 
przed nami. Nie jest to wipe, jak mozna sip 
domyslac, ani wspomniana wczesniej grafika, ani 
muzyka, ani sam engine - dopiero bowiem 
polqczenie tego wszystkiego w jednq ealode w 
kolejnych misjach i Iqczqcych je briefingach robi 
prawdziwie piorunujqce wrazenie. Co sip na taki 
odbior calosci sklada? Przede wszystkim fakt, ze 
misje tworzq jeden dlugi ciqg scisle ze sobq 
powiqzanych zadan wynikajqcych z 
wczesniejszych poezynan I tak na dobrq sprawp 
nie jest wazne, ze do celu prowadzi tylko jedna z 
paru rysujqcych sip przed oczami graeza drog, a 
dialogi mipdzy bohaterami sq zawsze takie 
same. Tego sip w koncu zbyt szybko nie ominie; 
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gdra dwie grupy bojowe, nad czym da sip 
zapenowad. A poza tym, gdy dochodzi ju| do 
powazniejszyeh wypaddw zbrojnych. h$m jest 

zazwyczaj odpowiednio mzhudowana i stafej 
obecnodci niariki nie wymegs. 
No dobra, stwierdzifa juz pewnie do tej pory 
wipkszofifi z was, ale co powoduje, ze gra sip 
tak wspamale, jak probujp to tutaj nakreslic 
wymiemajqc nie przeszkadzajqce btpdy? W 
koncu do tej pory takie wyjasnienie sip nie 
pojawilOi no moze poza napomknipciem gdzies o 
ciqglosci akcji w poszczegolnych misjach. Ha, jak 
to sip niezbyt czpsto zdarza, najlepiej okresla to 
jedno z hasel reklamowych gry: "kiedy 
sprzymierzericy stajq sip wrogami,.." Otoz w 
grze pelno jest nagfyeh zwrotdw akcji, co 
powoduje, ze praktyeznie niczego nie mo^na bye 
pewnym. A to musimy ochraniac swych wrogdw 
przed ich wrogami - i to bez wzajemnosci, jako 
ze dla ochranianych jestesmy nadal zwyklymi 
intruzami - albo sprzymierzeniec nagle zostawia 
nas na pewnq praktyeznie smierc... Tego typu 
smaezki rekompensujq az nadto liniowosd 
kampanii, W pewnym momencie gra sip 
wlasciwie z dwoch gtbwnych powodow; po 
pierwsze sama gra jest, mimo pewnych 
minusdw, bardzo przyjemna, a po drugie gdzies 
w srodku gryzie cztowieka ciekawosc, co dalej,,. 

tak na chlopski rpzum wszystko zostafiie po 
storemu przynajmniej do czasu. gdy komputer 
bpdzje w sterile samodzielnEe generowat misje 
rownie dobre, go przygotovyyvjane przez 
scenarzystdw i krwi \ k®. A pphiewaz, jak 
twiei'dzq niektorzyr bezmy&tny blaszak nigdy w 

tej dzlEdMte Gstowfekowi nie dprdwna, nie ma 
sip wipe cn dluzej nad tym faktem rozwodz<6, 

Wracajqc jednak do mfijl. Pozytywnego ich 
wrazenia nie sq w stance toinet ani wczesniej 
wspomniene niezbyt wysoka inteligencja 
jadnostek, ani nawpt tfo^6 stondardows droga 
rczwoju vod piechoty do takich na przyklad 
gwiezdnycb knjzownikdw, Po krbtkim czasie nie 
kefe w oezy takie i niezbyt poprawnle dobrana 
skala jednostek, co pawoduie, ze np. 
transportowiec |a.t nierzadko mniejszy od 
Eransportowanych jednostek. Po prostu nie 
zwraca sip na takie drpbiezgl uwagt. 
Niece trudniej przebole6 niemozno^d 
hworzema kolejek roikartw znanych z Total 
Annihilation, ale ze v/zgl^du ne 
ograniczenie maksymaJnej liezby 
lednostek me jest to oz tak dotkllwa 
naraz i tek operuje zazwyczaj jedna. 

Protoal 
Pierwsze wielkis dziefo XerWaga * Pierworodm 
- porzucone jednak ze wzyl^du no skutki, jakie 
mialo dla ich przyspi'eszonego rozwoju 
ujawnienEe sig Storozytnych, W czasie Eonu 
Wojny, zapoczqtkowanego wla^me atakiem m 
swych Tworcbw, zmienili sif W bezwzglBdnych 
zabojeow. Opamiqtanie przyszSo dfa nich y/raz 
z naukami Przynoszqcego Porzqrtek, dzipki 
czemu mysl o walce zastqpfoha zoatola ch?ciq 
ochrony slabszych gatunkdw razsianybh po 
calym wszechswiecie - podobniejak to kisdy^ 
czynili Xel’Naga, ale bez bezp^redniej 
ingereneji. Ich technika stoi na bardzo 
wysokim poziomie. wszys.tkie jednostki 
wyposazone sq w tareze Dcbronne, go czyni je 
praktyeznie samowysiarczalnymL Niestety m 
wzglqdu na konieeznose eefeportowania 
wszystkiego ze swojej ojezystej planety Auir, 
rozbudowa kolonii jest procesem dodc 

czasochlonnym i wymagajqcym 
wszechobecnych Pylonow. 

Bylo juz trochq o kampanii, ale gdzies tarn 
wczesniej wspomnialem. ze rasy sq wlasciwie 
trzy, a jak na razie z tekstu dochodzi sig raczej 
do konkluzji, iz gramy tylko jednq z nich. Pora 
wige na sprostowanie. Bowiem pomimo ze 
faktyeznie rozpoczgcie zmagan po stronie 
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ktdra z dwbch wymienimtych strategy jest 
najlepszym RTSem? Do wyboru byl opisywany 
wlasnie Stfircrafi* wspominany w pani 
mtejscach tot Annihilation oraz kategoria 
“inne" i cc£ tarn jeszcze jeko punkc czvverty, afe 
w giowje mi si? niestety nie ostelo, W kazdym 
rozie wyniki to pi?<5dziesiqt procent na Total 
Annihilation. czterdzieSci osiem na Starcraft i 
pc jednym na kazdq z opcji pozostaEych. To o 
czymS Swiadczy, stqd tez i bjerze si? 
powszechrtie zeaprobowany w redakcji znaczek 
jakosd Mimo to fakt pozostaje foktem * Total 
Annihilation jest jednak nieco lepsze. Zgadza si?t 
ze tylko mmimelnie, ale jednok ■ I to pomirno 
wcze^niejszego ukezanis at? na rynku, A co i 
Fled Alertem, Dark Colony, czy C&C * w kohcu 
sq to chyba tuzy nie do roszanfe? Well ten 
jeden procent jest az nadto wymowny,.. 

.V 

tq-AOW 
Producer' 
Blizzard Entertainment 

Wymagania: 
4W95 Jub NT4 0, P90, 16MB 
RAM, 80MB HDD, CD-ROM x2 

Internet: hitp://www cdpn 

Dystrybutor: 
CD Projekl 
lel.(022J 250703 

)jekt com 

Terran jest bardzo polecane, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, by od razu rzucic si? w wir walki 
wspierajqc Protosow czy Zergow - czyli do 
wyboru, do koloru, jak kto lubi. Zergowie to bez 
wqtpienia bardzo lakomy kqsek dla milosnikow 
galaretki - ot, takie tam prymitywne i niezbyt 
mile glutowate mutanty, ktorych wszystkie 
budowle sq zywymi organizmami - dodatkowo, 
specjalnie dla smakoszy, teren ich kolonii 
pokrywa bardzo dokladnie jakas organiczno- 
galaretowata substancja. Lubiqcym porzqdek 
polecam za to szczerze Protosow, ras? o 
dlugich tradycjach wojskowych, wspanialej 
technice i bazach Isniqcych porzqdkiem. Jedyny 
ich minus to koniecznosc stawiania na kazdym 
niemalze kroku specjalnych krysztaiow 
utrzymujqcych fqcznosc kolonii ze swiatem 
macierzystym - wszystkie budowle czy pojazdy 
sq bowiem teleportowane do kolonii... Ale za to 
ich jednostki dysponujq tarczami ochronnymi, 
co na polu bitwy daje kolosalnq niekiedy 
przewag?. 

Skoro doszio juz do opisu walki, to najlepszy do 
tego celu nadaje si? oczywiscie tryb multiplayer. 
No i tutaj nalezq si? dla Blizzarda wielkie 
brawa. Nie dose, 

ze na jednej piytce grab mail n&Wt osmiu 
graezy, co jest zresztq maksymalnq ich liezbq, 
to jeszcze skorzystac mozna z poSrednictwa 
znanego wszystkim Diablowcom battle.netu. 
Procedury przedstartowe zostaly zywcenm 
przeniesione z WarCrafta, a to oznaeza, ze sq 
proste i skuteezne: wybiera si? - a naprawd? 
jest z czego - map?, potem wlqczajq si? 
poszczegolni graeze, decydujemy si? na rasy, 

wprowadzemy kogog kg ntro Iowan ego 
przez komputer i hsjda. Jeszcze 

tyfko pt?6 sefeund klimatycznego 
odliczanta i zaezyna si?... No, co 

si? zaezyna, to zefezy od 
ustafonego typu rozgrywki. 
Do wyboru sq bowiem i 
mibeki zwyczajne, i te 

wymagajqce nieco wiqk&zego 
wyrachowania zebawy z flegq 

Do tego mozna jeszcze graezy 
odgdrnte podziefid na teamy, co jest d 
tyle fajne, ze mamy takjch na przyklad 
cztarech zainteresowenych 
kterujqcych poezynaniami dokladnie 

Terranie_ 
Potomkowie ofiar Projektu Czystosc 
wprowadzonego na Ziemi w wieku 
XXIII, wystanych w Przestrzeh przez 
Dorana Routhe. Po blisko ’ 

trzydziestoletnim nadprzestrzennym 
locie donikqd pojawily si? w obr?bie ich 

genotypow roznego rodzaju mutaeje, 
dzi?ki czemu mozliwe stalo si? chodby 

wprowadzenie oddziafow Duchbw - 
specjalistow od skrytego 
"unieszkodliwiania-1 zdolnych do bycia 
niewidzialnymi. Obecnie tworzq 
Konfederacj? kilku planet ze stolicq na 
Tarsonis. 
Jednostki Terran sq raezej standardowe, 
no moze poza mogqcymi zmieniac 
polozenie gttiwnymi 'budowlami'1, co nie 
znaezy jednak. ze slabe. Pancerniki, 
tudziez czolgi obl?znrcze siejq prawdziwe 
spustoszenie w szeregach wroga, 
zwlaszcza wspomogane przez pojazdy 
badawczB. a t w obronre me m to jak 
obsadzony marines hunkier 

tych samych jednostek, co wymaga w koncu 
wielkiego wspolnego ogrania, Tym bardziej, ze 
komputer w teamie ze sobq jest po prostu 
zabojezy. Ale na szcz?scie i w zwyktych 
sieciowych pojedynkach nic nie stoi na 
przeszkodzie, by zawierac roznego rodzaju 
przymierza. Sq one o ty.le fajne, ze wcale nie 
mamy pewnodci, ze ktod w odpowiedzi na nasze 
kroki zawarl z nami przymierze. Co w praktyce 
oznaeza, iz przyjaciel-jest przyjacielem tylko do 
momenta gdy sily sq jeszcze w miar? 
^/yrdwnsne i atak si? mu flzycznie nie oplaca, A 
w innych wypadkach, well, lepiej nie zostawiac 
nfezego przypadkowi i zawsze trzymad w 
odwodztB mafq grupk? gotowq do 
kontruderzenie.,, 

fnna sprawa, ze bardzo przyjemnie jest zawrzec 
m sobq (tzn. i kumplamil przymierze 3 wfqczyi 
opcj? zWyci?stwa grupowegd - no, je£ii nikt go 
nie Wyfqczy, to walke tocryb si? b?dzie jedynie 
do momefitu wyeEiminowania wrogdw numer 
jeden, a do jakich^ dziwnyeh niesnasek mi?dzy 
^jbnkami tego samego obozu nie dojdzje. W 
kazdym razle sied to jest to. Doszio nawet do 
tego, ie Quake poszedl w odstawk?.,. 
aczkoiwiek ill dla wszystkicb- bo mektdrych 
tylko rakietmea przekona. co nejleptej na wyglqd 
jeclnak nie wplywe - vide Mr. Jedi... 

Na zakoitanie natomiast, zemlast wfasnych 
dywagacji, pozwol? sobie przytoczyd wyniki 
glosowania przeprowadzonego przez jedno z 
wielu sieciowych czasopism. Pytanie brzmiato: 



FastTracker 
- kursu czesc trzecia 
OK. Dzis, tak iak obiecywatem na 
zakofenie popr/edniej cz?£ci kursu, 
ciqg dalszy opisu komend efektpw pod 
FT2. Mam Mi\m ze nie mteJiscie 
tadnycfi problemdw ze zrozumiemem 
dziafania popriednEch efektow i 
mcgli^cEe wyprdbuwac je w praktyce. 
Pewnle t ez zaezpliScie pisaC moduty na 
dobre - jakie wynrki? Nawel jeSii nie sq 
zaEfflwalajqcf;. to napwd? nfe ma si? 
czym przejmiMaO, Tym bardziej, ze dzis 
poznamy kilka mnycft ciekawych komend. 
kl Ore, mam nadzieft, utotwfq warn 
kornponowanie i urozmaicq brzmtenfe 
nowych kawatkdw. 

E3 - glissando control. Polega na 
| ptynnym przechodzeniu do kolejnych 

wysokosci dzwi?ku. E31 - efekt wlqczony, 

rE30 - efekt wytqczony. Uwaga, po 
wtqczeniu efektu, pozostanie on w 

Idziataniu az do momentu wpisania E30. 

[E4 - vibratto waveform. Decyduje o 
ksztatcie wykresu modulacji vibrato: 

E4Q - kszfalt sinusoidy 

E41 - trdjkqtny 

42 - kwadratowy, 

Standardovvo ustawiony jest ten pmrwszy 
kszM 

E5 - fine tune, Dzialq w ten sam sposdb 
cp suwak slrojenia cz?stotliwoki sampla 
w edyioRB-instfumenrow, tyie ze ma 
wplyw jedynte na d£wi?k grany w 

dzwi?k. Wartosci od 0-7 to kanat lewy 
(gdzie zero to najdalej po lewej), 9-F to 
kanat prawy” natomiast 8 to srodek. Jesli 
uzyjemy tej komendy w fasttrackerze, to 
program po prostu jq zignoruje. Jesli 
chodzi o Cubica, to E8x oznacza dla 
niego ustalenie panningu dla wszystkich 
dzwi?kow odtwarzanych na kanale, na 
ktorym wpisalismy t? komend?. Uwaga! 
E8x jest tez cz?sto wykorzystywane przez 
koderdw i stuzy do synchronizacji 
modutu np. i efektami w demach i 
iniraoti. 

E9 - retrig note. Wielokrotnie powtorzenie 
tego samego dzwi?ku w jednej pozycji 
pattemu. jpsujemy przez E9x, gdzie x 
okteilliczb? powtOrzeh. Wartosci ilosci 
povztdrze(kb:ialaj4 roznle w zaleznosci od 
ustawie lempa i bpm. Najlepiej ustawiP 
wszystko 1(n|stuch". 

EE - pattern delay. Z kolei ten efekt 
spowoduje, ze pattern zostanie 
zatrzymany na okreslony przez parametr 
odst?p czasu. Pozniej b?dzie grany juz z 
nomnalnq pr?dkosciq. 

EF - invert speed. W dokumentacji do ft2 
na temat tego efektu nie ma absolutnie 
nic. Ale z pewnych zrodel wiadomo, ze 
wyst?powal on naAmidze. Polegat na 
odwroceniu p?tli sampla z regulowanq 
szybkosciq. Tak naprawd? nigdy nie 
spotkatem si? z utworem, w ktorym ktos 
korzystatby z tego efektu. 

Mam nadziej?, ze jak dotqd wszysfto jest 
jasne. Moze warn si? wydawafc, h tych 
wszystkich komend jest bardzo tfuzo. i ze 
trudno je b?dzie warn zapami?1afij^B 
rzeczywistosci wcale nie Irzsba otfrazij 
stosowac wszystkich naraz. MdzySHl 
ktorzy wypracowali sobie wlasnyWI 
ograniczajq si? do uzywama najwy||| 
kilkunastu efektow. HajwainLejszelo 
oczywtecie zmzumjefBtady dziafc 
komend. Reszty nauczycie si? z c| 
Ok, jesli etekly specjalne mamy j 
sobq. to oplsz? teraz kilka komjJ 
charakEerystyttnych dla torn 
moduldw spod 1E2. PonrftjMj 

Efek ik fcy Spe c ja me E xy 

Jest to zestiy dose nietypowycti 
komend, ktore stuzq gtflwnicr do 
koniigufowania komendrivyczajnycft- np* 
vibratto E tremolo. Cz?^d wptywa na 

nie modyliktjje bfzmienla poszczegotnych 
barw. Efekly specjalne wywohije 
poprzez wpjsanie vv kotjjmnfeelektdw (dla 
przypomnienia - tej ostatniej), np Exy. 
Gdzie E - efekt specjalny:. x mm 
efektu, ktOre go chcemy up. y - 
cMlepie waripSci dla etektu. Tak jak w, 
przypadku zwyklych efektdw, wartoSC 
pSramefrdw podajemy w n'otacji 
siesnasltprej c?.yu od so dost. 

”0: rnlefpotalicm Utter Efeknen 
pochodzi t amigowego pfclrackera, gdzie 
sltfEyt m wtq^anfa f v^yfqczanla mtra 
v/yspkichTondw. 0 lie mi,wiadomo. 
wtmi frackerdw i pfayerdvv na pececie * 
m;wykmzysUjje tego elektu. W fast 
Jrackrzeftil^Sfepla^iny mozemy, 

w oknle config, M\t pracuiemy 
i GlJS^nn; to wtedy tillr mamy wtqczony 
sprz?(owp Jpsamej karde i me rnusimy 
go uiiicS^mraC podfEZ; 

. J., i*: I 

Se t ad i fnomencfewfqczeniaefek1 
0 do 7 dpstfajajq sampla i 
natomiast od 8dof - wd 

■ Y‘ r'-‘" 

S;4SdSPbfeSi 

volume 

pQ^tekp^ilf 

x-lo loop a wp 
;jib 
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- ilosc odegran dzwi^ku, y - parametr 
zmiany gtosnosci. Lista moziiwych 
parametrow gtosnosci wyglqda tak; 
0 = stala glosnosc 
8 = nic si? nie dzieje 
1 =-1 9 - +1 
2 =-2 A= +2 
3 m -4 B = +4 
4 =-8 C= +8 
5 = -16 D - +16 
6 *»*2/3 E = *3/2 
7 = *1/2 F«*2 

T - tremor - komenda ta pochodzi jeszcze 
ze starego Scream Trackera (* stm). 
Dziata w dosyc dziwny sposob, gdyz 
zmienia gfosnosc sampla, raz na maxa, 
raz na 0, na przemian. Okreslana jest 

A-3 04 2A...-gramy barwe A-3 
instrumentem 04 z gtosnosci^ o wartosci 
2A 

F-4.- te dwie nuty takze bgdq 
grane barwq 04 z gtosnosciq 2A 
G-4. 

„ + " - volume slide up - to oczywiscie 
znow ptynne zwi^kszanie gtosnosci. Efekt 
oznaczony jest przez „ + 

- volume slide down - analogicznie 
jak wyzej. 

U - Fine volume slide up - tak samo jak 
dla komendy portamento up (1). T 
D - Fine volume slide down - tak samo 

Magi na scenie 
Ostatnio usiadlem 
sobie przy kompie 
i zaczgtem 
przeglqdac 
wszystkie 
moje dyskmagi. 
Muszp tutaj 
wspomniec, ze 
mam ich (tylko) 
40. Postanowitem 
zrobic dla czytelnikow 
CDA ich przeglgd. 

przez dwa paramelry czasu (on time/olf 
lime) 

jak dla komendy portamento down (2). $mok - mam niestely tylko issue#2, 
Zaczn? od lego co najwazniejsze - texty, 
Nie jest ich za mato, ale mogto byd 
wifcej. Ich jakosc stoi raczej na ; 
sredmm poziomie. Grafika moim zdaniem 
jest koszmarna. Mozyka ■ jeden utwfir, 
jak na rn6j gust niedopracowany (na SB. 
Pfo dziata gorzej niz na bzyczku). Naieiy 
jednak zauwazyt, ze jesl to slaia 
produkcja-Smok#2 
zoslal wydany w sierpniu'95, Juzod 
dawna nie istnieje. Kod jesl Oki.- 

mole ocena: 5/10 
wydawca: Adrar Design 
aktywny? nle 
wyszly 2 numery (chyba) 

l koiejpy zeslaw komend spccjalnych. 
Tym razsni dpstf pnyclt jedynie w 

wywolywane w (aki sam spostib jak efekiy 
lypu Exy. 

- extra line portamento up - czyll 
Jeszcze bardziej plyirne i dokljdne 
zwiykszarie wysokoici i czestolliwoSci 

w ogriilebgdzieuzywal.). 

mogto oczywiscie 
komendy (down) - 

down-nie 
btiznlaczei 

nfc 

o.zebywaszupetnlet 
na koniec. zosiawriem jeszcze jeden 
zostaw komeiid:). Tym nizero wpisujomy 

zanumorem 
mstnjinHntu; 

onqwcz^me 

Oba elekly oznaezeme sq przy pomocy 
strzalek (odpowiednlo gira i dbl). 

-SBlvihrato - wlgcza efekt vibrato dla 
danego dZwifku, 

- Set vibrato speed - 
wibrowania dzwleku. 

- Set panning position - j 

wykresu w ofenie edytota insirdmenittu, to 
mozemy usialtd, od jakiej ramki wykresu 
bedzle usialaity batons. 

Panning sip right-(, 
panning na prawy yloinik. 

• Panning slide right - jakwyzej, 

i^UUh. moiemy iraszk? od 
jtiZiChy ba wszystkie mm if komendy 
fast irackera; Hie pozoslalo ml. |uz cliyba 

c innego, jakzyczyc warn ciekawych. 
nieZle zakrgconych ekspcrymenibw. 

. jeszcze bardziej dzlwriycn 
olekidw... 

Fa$on/Pv!§$TTam 

juz 
I? nazwg chyba zia kazdy. To 

dyskmag na polskiej PC Scenie, Texly 
slojg na bardzawy.soki.rn poziomie. 
mamyengtishi palish comer, a w nrch 
lexty podzielone iemalycznie. Graftka 

cooi texty, to mi si? chyba najbaidziei 
podoba:). 

moja ocena: 8/10 
wydawca: ABsenCe, numer 
drug) zoslal wydany pod 
szytdem Butfyh StirHu przez 
osoby nls naleigca do 
jBdnej groopkl, 
aktywny? tak 
wyszly 2 numery 

samych zrtanych i Swletr^cfi tuaiikiiw). 
Muzyka - do czegoi muszg sip doczepifi, 
Mamy dwa ulwory - XTD'a iSccrpIka. 
sg one naprawd? niezie, ale jak na 
fakiego maga. to ze4 modkr pewinny 

ig jeszcze i ’' 

na ten idmal. Mag jutf raczej nleafii^wny. 
Po odejsciu Akiry (main edilora 
maga) zin zakoikzylswd)'zywot, 
zapowiadany poiegfialny BN#5.nie maze 
si? juz ukazad od cos koio roku. Chyba 
|uz go nle zobaezymy, a szkoda.,.. 

moja ocena: 9/10 
wydawca: SIP Poland, a 
pfizntej Pulse 
aktywny? raczej nie 
wyszly 4 mrmery + zen 

-wyszly lego dwa numery, T 
jest naprawdg wielai lo dekatvych. 

Dea|ii - do tej pory ujrzalo swtatio lyiko 
plerwsze issue. Jest ana raczej 
srednie. Texty - jesl ich mato, a te, ktOre 
sg stojg na wtgcz katastrofalnym 
poziomie. WiekszpSCaftdw skiada si? 
jedynie zprzekJe/istw i zboczanycti 
tektbw, Giafika Srddniat,’Muzyka - 3 
modki - dwa kiepskie. jeden czadowy 
(Eye of Tiger). Jesl to jversja pecelowska 
amigowegomaga. 

mofa ocena: 3/10 
wydawca: Black Malden 
aktywny? lak 
wyszedl 1 numer 

i a ■ -wyszly trzy:issjalegoascli- 
maga (#0. # 1, #2). Jesl on ztctblony 

iwcatoici w trybie iex!oivym,.bez kodu 
;(przynajmniej si? nie zawiesZa:}. Jegb 
texty- toblrizgi na-scenowcflw Ikflka 
artbw (raczej siabydiJ-Czasanii jednak 
Irati sle cos lajneg 

moja ( 
wydawca: kitku tudzl 
(Vomit. Flag, Ore, SUJOtel) 

' hatak 
wysziy t numery + zerowy 

efti. Jest lc 
na naszej 

cl na wysoknn 
tfpW jestkilka - 
lypoziom. Zinek 
tade fantasy - a 
■, lo.nawelmi sig 

I 
newsy i adw,,,. V 
lym. ze rung sklac'any jest bai 
diugo (tetfen nuitieiokolo roku), 
panels sq bezbtgdrie (zaibwrta 

riSHBil 
modki 

na najw/zszynit pbrlbijife;. 

nieaaprac 
odpa.ic :: 
na dltigo ( 
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ale...). Do tej pory wyszto 12 numerow 
(ja mam tylko #10 i #12). Czekam na 
issue#13. 

moja ocena: 9/10 (da best 
dlskmag) 
wydawca: Imphobia 
aktywny? tak 
wyszto 12 numerdw tego 
najlepszego i najstarszego 
maga na PeCeta 

Kasztan - mam tylko numer 7. Ma dosyc 
duze wymagania (u mnie nie rusza). 
Texty przeczytalem podglqdajqc plik ,exe 
Jest ich mate i na Srednim poziomie, 
modka odsliichaiem pod moim 
ukochanym Cubic Playerem - jest nawet 
spox. Grafy nie zreceozuie - bo jej nie 
wldziatem. 

mola ocena: 4/10 
wydawca: Substance 
aktywny? chyba tak 
wyszto (chyba) 7 numerow 

Ktoj.i - wysziy 4 nunnery, Wydawany w 
Ifybie texiowym, czylt cjrafiki muzyki i 
kodu nie me, ale sq arlyp mewiete ale sq. 
Slojq ria Srednlm po^idmis. Czekamy na 
Klopa#5 - bjfdzie on juz vMrybie 
gralioznym:). 

moja ocena: 4/10 
wydawca: kllku luda:) 
nMn, Lexus I Cro 
aktywny? tak 
wyszty 4 numery- lego 
ascihmaga 

Los1i> {chyba) wyszedl tylko j'eden 
hUmer. TexWw lest tfoc^.piiyjemna 
oprawa gratrezna Muzy&klna- 
ku nie mogiern ijmchomlM.lD 
odsluchatem jq pozaiinftiem - [est-nawet 
spox. Mag na Pentiumti l!33z 16 RAM 
stg nie wiesza. 

mola ocena; 6/10 
wydawca: Guardians a 
Fuse 
afflywny? chyba tak 
wyszedl (chyba) tylko 1 
numer 

PL Scene Guide - nie wiem czy mozna 
nazwac to dyskmagiem, ale opisujg. Jest 
to mata baza danych o scenowcach 
(adresy, e-maile i numery telefonow). 
Przyjemna muzyezka, fajne ascii, cool 
kod. Wyszly dwa numerki (#0, #1), 
niedtugo nastgpny. Przydatna rzecz! 

moja ocena: 4/10 
wydawca: Jhe Grid, Cortez 
and whole scene” 
aktywny? tak 
wyszedl 1 numer + zerowy 

Reporter - wyszedt 1 numer (jest to 
polqczenie 10 wczesniejszych). Nie ma 
w nim ani stowa o scenie; jest to 
magazyn internetowy. Opisuje go 
dlatego, ze main editorem i zatozycielem 
jest Cobretti - cztonek groopy ByteLand. 
Arty sq raezej cool (szczegolnie poezja). 
Grafika - hmm, |ak by to powiedziet,.. 
nie ma grafiki, czyste ascii. Na szcze&cie 
jest kod i kilka Swieipych modow. 

moja ocena; 4/10 Iza brak 
graftkl I sceny) 
wydawca: Cobretti/ 
ByteLand 
aktywny? nie wlem 
wyszedl 1 numer 

votecollectorem Rezydora, dyski odeslg z 
cool stuffem), wigeej artykuiow roznych 
autorow (a nie jak wczesniej - tylko 
membertiw BORA), troche lepsza galeria i 
muzyka w magu juz nie jest rippowana, 
[ak tak tialej pbjdzie, to b^dzie to 
naprawd? dobry mag. 

moja ocena: 6/10 
wydawca: BORA 
aktywny? tak 
wyszfy 3 numery + zerowy 

(coolowaty jest ten szczurek;)) niezle 
modki, krzyzowka. Czego wigeej mozna 
chciec? 

moja ocena: 7/10 
wydawca: Grinders (od 
nastepnego issue lakie 
Admire) 
aktywny? tak 
wyszty Z numery 

- mam tylko issue#?. Kotejny. ascii- 
; Mato textow - molnfzdaniem slaby. 

-thxSeput 

ptfGw malo. $mm rdezej siaba. muzyka 
irednia, ale cS wffim jest. Dstatnle 

||pl iciekawycli 
4 ma wyjSi w trybte j moja ocena: S/10 

wydawca: Necrobiosis 
aktywny? nie 
wyszty 3 numery + zerowy 

moja ocena: fl/IOjza le 
mierna oprawe grafieznq] 
wydawca: MeassureTeam 
aktywny? tak 
wvszty 3 numery iy 4 issja 

(#o, m, m. mv Lrze.cn 

nwyka Srednia. 

burner 
trzocpdryujtzal 

mm 

Trip - mam tylko #5. Taki sobfe map ze 
sladowq ilosciqtextu, stabq gralllCj&ez 
muzyki 

moja ocena: 3/10 I 
wydawca: ??? 
aktywny? ??? 
wyszto (chyba) 5 
mimerdw 

Wrotkr - jeden z pierwszych polsklc] 
, magbw (o ile sie nie my I? - naslft 
Bad Newsie). Numer #5 (jak naj 
oslatm) slal na wysokim POZjcmSH 
GraMka QL. Muza QL. Locbe mafO lSdU 

po 

roku czekaniy na Wjptki#6 Moiisig 
doczekamy? 

mala ocena: r/io 
wydawca; ByteLand 
aktywny? raezej tak 
wyszto 5 numerow 

Metria. mi/zyka bozbtgdna, arty - Jak 
pizyslalo na charts maga sg to gldwnie 
laporty/parties. wyWiadyze 
scerwwcami. Iloit textu nie jesi zteyt 
duZa, gdyz jak |u?. wspomnlatem rile 
]esl lo avyhty zinek - lyiko chat 

mala ocena: 8/10 
wydawca: Goof ir/loOP, 
Baloo/LOOP 
aktywny? lak 
wyszly 2 numery 

Wo i Komec Uwtelliiam wszysmje 
dyskmagi. wlgc (sill masz lakie, ktfiryeh 
nie posladam (np. Bad l!)6fe#3, 
lmpbohia#9). lo pode£)l| mi - moze 
sobic poswaplmy? Dysk ii3 100% do 
Ciebie wrCciz QL tresti 
jaliims dyskmagem it U.i 

.‘ ' 

J ideH Siuba 

numer. lexty 
nie ma (ascii), i 

mozna je| si! 
cudownegc 

j&Sllpiszftsz lyiko dl3 iakiegos 
.a pie chccszze nma swapii. 

to prZyilirtaKe zrraezek. Przysytajcle do 
™ikr ■ ~ • t . i. . ■ u. 

a do Rezydom, i 
gfityr 

I *. 

ciekawyCb; 
afiswer i" t. i 

_ 
*m /«» 

1 



Pomocna dtoh 

mocna dtori 
###AcUon Reaction 

•Jack Orlando. Kluczyki: odwiedz 
sqsiadk^, daj jej miotelk? do kurzu i 
zabierz r?kawic? boksersk?. Wychodz?c 
z budynku zabierz miotl? i wygarnij ni? 
podkow? spod konia, Pot?cz j? z 
r?kawicami i idz do Murzyna. Korb? 
opusc drabin?, gdy b?dziesz schodzil z 
dachu, podejdzie inspektor i da ci 
kluczyki. Jacek Pilarski, W?growiec 

•Ace Ventura (druciana zagadka) 
Trzeba nacisn?c CTRL i wpisac wyjseie 
albo wejscie - powinno pomoc. 
Karol Sliwa (podpowiedz nadesfal tez 
Szymon Jane z Leszna]. 

•Diablo (CDA 4/98). W 15 poziomrfc 
naleiy znaleiC lask? nalez?c? do Lazartisa 
fznajduje si? na podstawie, wokdl ktdref 
jest p el no pali i ciaia mi). Zan ies j? t 
Cainowi fw mieSciel, a opowie Ci histdr 
o Lazarusie. Wroc na poziom 15 i znajd;. 
kamienny pentagram. Obok jest 
czerwony portal, ktory przeniesie Ci? do 
siedziby Lazarusa, Dwukrctnie pneezytaj 
wszystkie ksi?gt, Przejd* do znajtfuj^cych 
si? na zlemi teleportbw, po obu stronoch 
wlo£ci Lazarausa. Wrfld do miejsca, w 
ktorym znalazfes si? po teleportowaniu, 
a zostaniesz przeniesiony do Lazsrusa, 
Rozwal go. Wrbc do miejsca, z kttirym 
przemostes si? przez portal - pojawisz si? 
ko fo pu Is uj ?ce go pe nta gra m u. Wejd i a 
b?dziesz walczyl z Diablo, Cezary Maj, 
Lbdi oraz Szymon Jane, Lsszng, 

•Quake 2 (CDA 4/98L W Upper Palace 
s? dwoje drzwi zabezpieczonych 
niebieskitn polem. Nied^ko jednych 
znajdziesz Data CD. W tym samym 
pomieszczeniu jest vykl?&m?cie w ,; 
podlodzo. Wejdi na me - zjedzte mostsk. 
Id£ dalej. nactenij klaymuT’? - pole 
zostaje zdezaktywowane. Wejdz w 
odblokowane drzwi i naciSnfj fdawiatur? - 
pojawi si? most. Idz dalej ez do przycisku 
Exit. Po jego nacisni?ciu jestes ns 
poziomie Bossa. Cezary Maj, Lddi. 

###Muipriblem! 

• W grze Dungeon Keeper na 11 
poziomie, gdy wrzucam czarodziejdw lub 
smoki do bibliateki, zeby co£ wymySlili, to 
stysz? "brsk tematbw do badeh'la mam 
10 wo Inyo h miejsc na czary. Co robid? 
Azhag the Slaughter. 

•Gdy po sformafeowentu dysku C 
instaluj? Windows‘95 Internet Explorer 
[2 paidziernika r9BJ r to gdy instate tar 
dochcdzi do 94% pokazuje nast?puj?cy 
bf?d: "instalator nie maze rozkodowad 
pliku (cab), nastqpr prdba wyjscia z tej 
sytiiacji" - gdy nacisn? OK. komunikat 
gojawia si? ponownie. Co robid? Karol 
Sliwa, Gd6w 

•Time Lapse, kraina Anasazi. Jestem w 
wiosce, podchodz? do dolu z piaskiem. 
Po chwili wpadaj? do niego liscie niesione 
przez wiatr. Gdy si? cofam, liscie 
odlatuj?. Klikalem na nich, lecz to nic nie 
dalo... Joanna Lubas, Barlinek. 

•Tomb Raider 2. Jestem na 4 levelu. Nie 
wiem gdzie jest drugi balkon, by dostac 
si? do Bossa. Majk K.S, Bydgoszcz, tel, 
022 371-19-42. 

•Kajko i Kokosz. Jak obutlzid straznika 
lub otworzyc bram?? Niepocieszony 
Krzych. 

•C&C Red Alert, Nie mog? zainstalbwati 
do niego dodatku "Counterstrike" 
tpojawte si? czarhy ekran). Nie mam , 
Wmdowsr95. Niepocieszony Krzych," ' 

•Jakljamieszad w Dieblo 1.00 fzed3 
train any z CD nie dzjfltej^)/??? z 7% 

> > >zob8cz w Bonusi/Hedker, 

L Nie mog? przejsc 9 
. Nie wiem jBkosEqgn^S 

ii^ucrurrr BU7g wyleczonyoh paojentdw 
Costqgorri’ hie wi?cej niz 55%i Deny mam 
rjo mininiBlnym poziomie i nikt nie jest 
wysylany db dijmu. Szymon Jane, l&m 

•Jack Ortondo. Przy uruchomieniu 
wszystkp jest OK. tylko zamiaetmuzyki 
slychad jakie^ burezenie (mam , 
Raz mzystka dziafafo - a po restart 
zndw ten sam problem, Zalamana. 

###SpPZBtf«H 

• PC Gamer Po Polsku 1,2/96 - 2 z(/szt. 
3-6/96 z CD -10 zf/szt; roeznik z 97 z 
CD - 9 zt/szt lub caloSc ib 1:10 zl, Gry 
Komputerowe 1/93-5/9^;T34 numery) 
po 2 zt/szt lub 55 zt m calo^. Rsi?zki: 
Windows'95 rila opornydji - 2B zl, 
Microsoft Windows 95 krok po kroku (z 
dyskietk?) - 23 zi 1:-2-3 Lotus 5 dla 
Windows dla Oporrtych - 25 zl, 
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 
krok po kroku Lz dyskietm - 23 zb 
Dyskietki 5,25" - 0,6 zf/szt. Gry: Chaos 
Overlords - 35 zl, Suicide Speed (ns 
dyskietkach) - 25 zl. Program do nauki 
angielskiego You and Me dla dzieci, cz.1 
na dyskietkach 5,25 -10 zl. 

•Gry: Rayman - 60 zl. Joystick 
Quickshot - 40 zl, mikrofon z podstawk? 
-10 zl, mikrofon ze sluchawkami - 25 zl, 
numery SS - po 1,5 zl/szt. Dysk twardy 
Seagate 200 Mb do notebookow - 200 
zl. Marek Obuchowicz. Stoneczna 2, 
Dywfty 11-001, teL 089 5210-157 

•Czasoplsma z lat 96-98 fGDA, Chip, PC 
Kurfer, ihne i CD i bez). Ceny cd 0,5 $ 
szt. CD z sbarewareowymi pragramamr - 
7 zl/szt. Gr? GTA. Kamil, Poznal tel. 
061 862-66-42. 

•Gr? C&C + 15 dodatkowych misji. 
Cena 95 zl. Mateusz Garbara, 
Przestrzenna 37/8, 50-533 Wroclaw, 
tel. 071 336-12-61. 

•Czasopisma: SS, Gambler, SGKi inne, 
poczqwszy od pienwszych numerow. 

Gry i uzytki shareware na CD. Oryginalne 
wersje: Syndicate Wars, Magic Carpet 
2, Death Gate i inne tew. na wymian?). 
Poszukuj? dodatkowych tras do Death 
Rally. Wojtek, tel. 0601 493-708. 

•Gry: Witchaven i Battle Beast - po 60 
zt. Jacek Ortanowski, teL 071 345-17- 
41. 

•Nowe gry na GameBoya: Judge Dredd 
- 70 zl, Animaniacs - 70 zl, Mortal 
Kombat 3 - 80 zl. Przemysiaw Wolinski, 
1-go Maja 6/8, 78-200 Bialogard, tel. 
[0-94-12) 60-02. 

•Kansol? GB pocket z grami Donkey 
Kong Lend 2r Super Mario Land 1-2 - za 
250 zL jS^lKtacz. Szkolna 7/87, 22- 
300 Krasnystew, tel. 0-82 576-45-77. 

Gry Monstei^Trock Madness, Gex, 
ioccer - po 60 '^l/szt lub 100 zl w 
implecie, SS CQ nr 51 -10 zl. Piotrek 
rabowski, Wloclawska 10/52, 62-600 
tiifzko. tel 063.72.02-90. 

•Komputer PC 488Dx/2 66 Mhz, 8 Mb 
Ram. monitor koltfi-. drtlkarka STAFT 
C0x4,1?0 Mb HDD. karta muzyezna 
16-bitrstereo, cena 1300 zl. TeL 036 
415-31-26 (Raglbbrz) . 

•Strike Commander CD, polska 
instrukeja, nowka. Za 20 zl + 5 zl na 
koszta przesyiki, Piotr Wojcik, Plac ' 
Wolno^ci 8a* 07-104 Stoczek, tel. 0*25 
79-162-Sa pa i?m 

•Czasopisma iksi?^..komputerowe 
foraz sf). Szczeydlowy wykaz - przysiij 
kopert? ze znaezkiem. Waldemar 
Wieszynski, Glogowska 8B/6, 40-660 
Katowice. 

•Phantasmagoria 2 - za 70 zt (ew. 
wymiana na Broken Sword 2 Lub 
Monkey Island 33 ; Strike Commander - 
15 zt, King's Guest - 23 zb:v/ydanie 
specjalne SS za 20 zt. Bartosz Szymlalf, [ 
Bielska 153, 43-340 Kozy, tel. 033 "• 
174-015. 

•Gry; Blade Runner. Zork Nemesis, 
Urban Runner, Ripper, Atlantis, 
DtscWorfd2, llth tHour, 
Phantasrnagdriis/Titanic, Vortex i inne - 
cepy w granicach 80*100 zl Jreneusz 
Gdralski, ul. Na Ostatnim Groszu 50/6, 
54-207 Wroclaw, tel. 071 51-06-52 lub 
72-61-33. 

• Komputer Alfa Pentium K5/100 AMD 
[ptyta glowna Pentium DFI-586 Baby AT, 
cache 256 KB; karta grafiki 
S3Trio64V+PCI 1 Mb, 16 Mb EDORAM 
32-bit, karta muzyezna zgodna a SB Pro/ 
16, CDx4 Mitsumi, monitor AOC SVGA 
kolor 14", LR/NI 1024x768, Pentium 
100 Mhz, HDD 850 MB Seagate, tamze 
peine wersje pragrambw: MS Office 
Professional PL pakiet Corel 5.0, MS 
Works 4,0 PL. Cool Wave 95, Morph 
-Studio 1.0c. Robert Bqska, Moscickiego 
66/63, 33-100 Tarnow, tel. 014 26-15- 
07, 

###Kupi? 

•Monitor kolorowy SVGA lub VGA 14-15 
call - uszkodzony. Pami?c SIMM [16-32 
Mb, 32 bit, 72 pin, do 70 ns), CDx6-8 - 
za rozsqdn? cen?. W ofertach podajcie 
opis sprz?tu i cen?. Ryszard Schubert, 
Sniadeckich 5, 86-300 Grudziqdz, tel. 
051 463-18-89. 

•Gr? Pizza Tycoon. Jacek Orfanowski, 
tel, 071 345-17-41. 

•CDA 1/96 (11 z CD; SS 01-05 za 1.8 
zl/szt oraz 10-15 za 2 zl/szt. Mariusz 
Gerus, Spokojna 36, 56-400 Olesnica. 

•CDA, SS, PCS, Chip i inne [z 
dolqczonymi CD). Oferty z cen? 
kierowad: 
Andrzej Szabiowski, Jemielite-Stare 21. 
18-411 Sniadowo. 

•Gr? Seek and Destroy (ew. dam za ni? 
inn?). Jerzy Neska, Morskie Oko 17/25, 
43-316 Bielsko-Biala. 

•Gry i prugramy; 3D Dream House 
Designer, Corel Super Putt, Live Pix, 
3D Garden Designer 3, Polonista, Kai*s 
power Goa 1.0, Comic s Planet. The 
Neverhood, Tomb Raider 2, Lego Island. 
Aneta Jurczyk, Z. Nalkowskiej 6/19, 32- 
.3.0.0 Qlkusz, teL 035 6412544, email: 

".onet.pl. 

###Zamieni5 

•Top Gun i Jack Orlando na C&C Red 
Alert. Jacek Pilarski, Jezyka 13B/9, 62- 
100 W?grow!ec, 

###IMtfiil(ontal(t 

•Z pplpdaczami Nintendo64 i GB. 
Przemjlslaw Wolinski, 1-go Maja 6/8, 
78-200 Bialogard, tel. (0-94-12) 60- 
■r 

•Kliiib gier Deadly Games Club poszukuje 
nowych czlonkow. Opisy, tricki, tipsy, 
Itody itp, do najpopularniejszych gier FPR 
Liszek Kantorek. Bracka 63/65. 95-200 
Pabianiee. 

•Swapper-muzyk szuka kontaktow. 
10D% answer. Rexus, Kamil Kuklinski, 
R^Jiiny 5/1, 72-003 gm. Dobroszcz. 

•Z pOBiadaczem karty dzwi?kowej 
Vlbral 61 radiem (poszukuj? dyskietek z 
oprogramowamern 1 driverami do radia z 
tej karty). MichafrBlaszczyk, Boh. Monte 
Cassind 7/48* 22-400 Zamosc, tel. 084 
6276923. 

•Z N.M. z Rudy S!?skiej (CDA 11/97) 
oraz wszystkimi fsnemi gier Time Lapse, 
Myst, Riven, Reah itp. Joanna Lubas, 
Kr?ta 21, 74-320 Barlinek, tel. 74-62- 
568. 

•Z ludzmi posiadaj?cymi programy 
Imagine 3 lub 4 oraz Fsstracker II. 
Poszukuj? opisdw do tych programow. 
Piotr Pawfak, Grabowska 50, 63-510 

tel 062 731-01-96. 

•Z kimSi kto graf dawno temu 
(sytczen’96) na Battle.Net w Diablo 
vpjhwfcm o xywee Angel z luezniezk? 
o Xywee Killer. Pawel Piasecki, Kajew 38, 
63-321 Tursko. 

###Fm 

•Pilnie poszukuj? zabytkowej gry na PC - 
Street Rod (I lub II). Przemysiaw 
Wolinski, 1-go Maja 6/8,78-200 
Bialogard, tel. (0-94-12) 60-02. 

•Do wszystkich moich kontaktow; sorry 
za delaje. REXUS. 
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wspomagania 
pola walki za 

pomoc? nalotow 
taktycznych itp. 

Nalezy tu zauwazyc 
duz? wzajemn? 

"komplementarnosc" 
"BattleTecha" t "AeroTecha". 

Wykorzystanie w obydwu 
wydawnictwach jednostek l?dowych, 

jak i wsparcia powietrznego 
znakomicie podnosi walory gry, 
tworz?c jednoczesnie naprawd? 

ciekawe sytuacje. 

Nast?pne cz?sci systemu niestety 
jeszcze si? u nas nie ukazaly ta 
przynajmniej ja nic o tym nie wiem - 
gdyby byio inaczej, to gromkie sorry), 
a s? nimi: “CityTech” [walka maszyn i 
piechoty w miastach), "BattleSpace" 
(niesamowita gra - bitwy statkow 
kosmicznych w przestrzeni kosmicznej, 
najazd na planety, dziaiania na 
naprawd? wielk? skal?), “Solaris VII" 
[rozszerzenie fabularnego 
"Mechwarriora”), no i cala masa 
dodatkow: "Objective Raids" [to jest 
must dla kazdego fana systemu - opis 
prawie calej Sfery Wewn?trznej, 
l?cznie z klanami i ogoln? sytuacj? 
polityczn? (!)), "Tactical Handbook" 
Ctaktyka w systemie), "Technical 
Readoud” [strasznie tego duzo - opis 
wszelkich technologii uzywanych w 
grze) itd. Fasa Corporation naprawd? 
dba o swych klientow, a i kasy 
wyci?ga z nich niemaio. Jest jeszcze 
inna przyczyna powstania tylu 
dodatkow. Otoz "BattleTech” zostal 
po raz pierwszy wydany w 1986 roku 
[chyba) i jest nieprzerwanie 
udoskonalany do dzis. Ba! Czas ptynie i 
w samej grze! Kolejne dodatki i 
rozszerzenia opisuj? coraz to 
odleglejsze lata od tych, w trakcie 

ktorych dzieje si? akcja polskich 
wydan, Niestety, ponad dziesi?ciu lat 
zalegtosci nie b?dzie latwo nadrobic, 
ale pozostaje nadzieja, ze doskonaty 
pomyst wydawnictwa Mag b?dzie dalej 

rozwijany. Panowie postanowili 
bowiem skompilowac w kilku 
"Almanachach BattleTecha” wszystkie 

’BattleTech" tu system hileway, razgrywany na plenazy, 
RPE, a ezyai niece dalej. Jest to gra siraieglczaa i to i rodzaja tych naprawde 
trudnycli, wypchanyelt zasadsml, szczegdtami, laktykq walki, strategy I tym wszyslhlm, 
co powoduje, to stratediy wpadajg w trails. Gra jest dzletem doskonsle him], lekze 
koaipaterawyai graszom, firmy Fasa Corporation (lo wlaSnic no liceacji ' BalllaTacha" 
powstat "Mechwarrior" i kilka innych gier), ktAra jnz od para tadnych lat udoskonala 
system BT, wydaje wszelakie do niego dodatki i dapieszcza zasady. W Polsce system ten 
pojawit sip we wczesnyck latack 90-tych (kiedy doktadnie - nie pamigtam, byte to jakii 
czas temu), doskonale jak na awe czasy wydany przez kultowego wydawcp: Encore. 
Meje pierwsza z aim spotkanie hyto totalnym szokiem. Nigdy jeszcze wczedniej w 
swoiai zyciu nie gralem w cos tak skomplikowanego (wszelkie systemy bitewne 
pekizaty sip n nas nieco pozniej), ale i zarazem lascynujpcego. Szczarze mowiqc 
zostatn mi tak do dzis i im wipcej wiem o swiecie "BattleTecha", tym bardziej jest an 
wciqgajqcy. Dlaczego? Ann chocby dlatego, ze jest to nie tylko gra slrategiczna. 
Owszem, na tym sip glownie skupiono tworzpc jp, niemniej nieco pozniej pojawit sip tez 
podrpcznik do rozgrywki fabularnej wtasnie w Swiecie "BattleTecha". System nazywa 
sip meckwarrior", zostat spolszczony i ekazat sip nakladem wydawnictwa Mag. Na 
klimsl Swlata potnwy wieku XXX sktada sip takze mnsa dodatkow traktujpcyck o 
teclmice, sytuecjl polilyczaei w swiecie, kilka ksiqzek takulnryzujpcych wydarzenia i 
przyblizeipcycli ten tescynujpcy okres z przyszlosci. A przysztnSS pnkazann jest z 
prawdzlwym rozmachem, wizjonersko, kompletnie a caloSC "podana" znakomicie. 

CoSTa 

czasach, o ktorych 

fopowiada system, 
ludzkosc opanowala 
gwiazdy, ktore 
zawladn?ly umyslami 
ludzi rz?dnych 

wtadzy, wtadza natomiast stata si? 
motorem brutalnych i krwawych 
wojen mi?dzyplanetarnych. Galaktyka 
zostala podzielona na tak zwane 
Sfery: Zewn?trzn? i Wewn?trzn?. 
Dziesi?tki lat konfliktow wplyn?ly 
destrukcyjnie na stan wiedzy 
technologicznej. Zaawansowane 
technologie odchodz? w niepami?c 
niszczone przez wojny i zwi?zane z nimi 
wydatki. Nikt w epoce walki nie 
przejmuje si? nauk?. Najswi?tszym 
prawem jest: przetrwac. Sila i 
wzajemna eksterminacja staly si? 
chlebem powszednim zycia Galaktyki. 
To one stanowi? o rozwoju cywilizacji. 
Najbardziej rozwini?t? technologic 
staly si? wi?c tak zwane Battlemechy. 

S? to pot?zne roboty bojowe, ktorych 
jedynym celem jest demolka i sianie 

smierci. Battlemechy s? “fabrykami" 
pozogi, strachu i zniszczenia. Nic nie 
maze im si? oprzec poza... innymi 
Battlemechami. A wi?c nowoczesne 

pole bitwy wygl?da nast?puj?co: 

walcz?ce pomi?dzy sob? gigantyczne 
maszyny - dnogie, pot?zne i coraz 
mniej dost?pne (technologie znikaj? i 
s? coraz drozsze). Czlowiek przestaje 
si? tu liczyc - jest tylko drobin?, ktorej 
zycie i cena s? oboj?tne dowodcom. 
Wazne s? tylko maszyny. Choc 
wlasciwie jest tu klasa ludzi - elita elit 
- ktorych zdolnosci i predyspozycje 
sprawiaj?, ze s? oni najbardziej 
poz?danym (no, moze zaraz po 
Battlemechach) towarem na rynku 
wojny. S? to Mechwarriorzy, jezdzcy 
Mechow, pol?czeni z nimi za pomoc? 
systemu nerwowo-mi?sniowego - 
wtasnie od tych "nawigatorbw” zalezy 
wygrana na polu bitwy. W tym 
momencie do akcji wkracza gracz. 

System "BattleTech" pozwala na 

wcielenie si? w rozne role. Od 
pojedynczego Mechwarriora, zaj?tego 
swoimi sprawami w swiecie przemocy 

(np. w fabularnej cz?sci systemu), az 
po dowodc? ekspedycji planetarnej, 
planuj?cego drobiazgowo atak swoich 
sit na nieprzyjacielsk? planet?. Pi?kne 

w tym systemie jest to, ze kazda z 
jego cz?sci daje si? znakomicie 
wpasowac w ogolne ramy i mozna tu 
sobie pozwolic na prawie wszystko, 
Pierwotn? cz?sci? jest tu oczywiscie 

"BattleTech", 
rozgrywany na 
heksagonalnej 
planszy za pomoc? 
figurek Mechow. W 
zestawie znajduje si? 
instrukcja pozwalaj?ca na 
peln? rozgrywk? walk 
Mechow, Jej uzupelnieniem i 
rozwini?ciem jest "BattleTech: 
kompendium” - ksi?ga b?d?ca 
skarbnic? wiedzy na temat bitew 
pomi?dzy Mechami, ale zawieraj?ca 
rowniez zasady dotycz?ce innych 
pojazdow, oddzialow piechoty, 
artylerii, lotnictwa itd. Jest wi?c 
absolutnie kompletnym w tym zakresie 
podr?cznikiem. Jednoczesnie stopien 
komplikacji przepisow si?ga szczytow i 

wymaga duzo samozaparcia przy 
przedzieraniu si? przez jego zawitosci. 
Ale warto! Uwierzcie mi, warto! Poza 
tymi niew?tpliwymi zaletami, w 
"BattleTech: kompendium" istniej? 
mozliwosci tworzenia wlasnych 
Mechow, zrdznicowanych maszyn 
dostosowanych do aktualnych potrzeb 

i zadan oraz gratka dla maniakow 
makiet: reguly rozgrywki na makiecie! 
Gra figurkami Mechow potrafi 
dostarczyc naprawd? oszatamiaj?cych 
wrazen estetycznych. Skala 
pojedynkow jest tu bowiem nieco inna. 
Gdy dotychczasowe makietowe 
systemy bitewne wymagaly 
zaangazowania wielu figurek (i 
pieni?dzy), tak w przypadku 
“BattleTecha" mozna rozegrac niezt? 

potyczk? zaledwie trzema maszynami! 
I gwarantuj?, ze b?dzie ona naprawd? 
wci?gaj?ca, "BattleTech: 
kompendium" ukazalo si? w wersji 
polskiej (rozszerzonej w stosunku do 
oryginalu!) nakladem wydawnictwa 
Mag i kosztowalo jeszcze niedawno 
tylko 34 ziote - z pewnosci? nie jest 
to suma zbyt wygorowana jak na tak? 

ilosc zabawy. 

Po "BattleTechu" Encore wydal w 

Polsce "AeroTech", umozliwiaj?cy 
potyczki mysliwcow w kosmosie i 
atmosferze, opisuj?cy zasady 

Humer 06/98 
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wiadomoSci, jakie umknply polskim 
graczom z uwagi na roznice w 

wydaniach i ciqgly rozwoj Swiata. Idea 
jest znakomita i pozwala nam uniknqc 

wielu wydatkow zwiqzanych z kupnem 
ilus tam podrpcznikdw i rozszerzen. Co 

z niego wyjdzie (a moze juz wyszlo?] - 
zobaczymy, 

Wspominalem juz wczesniej o jednej z 
najwazniejszych cech systemu: jego 
elastycznosci. Kazda z czpSci, jak to 
mozna fatwo zauwazyc, dostosowana 
jest do innych warunkow prowadzenia 
walkL W ten sposob omija sip z jednej 
strony koniecznosc natychmiastowego 
opanowania wielu przepisow, z drugiej 
zas znakomicie napelnia sip wlasne 
kieszenie wydawaniem coraz to 
nowszych rozszerzen i udoskonaleri. 
Jednak udato sip stworzyc cos, na co 
stratedzy czekali dose dfugo: system 
umozliwiajqcy rozegranie potpznych 
batalii, a jednoczesnie mogqcy 
znakomicie sfuzyc do rozgrywek head 
to head, czyli maszyna na maszynp. 
Jest on kompleksowy, ogarnia zakres 
dziafan od kosmieznego najazdu 
("BattleSpace” i “AeroTech,J3, po 
drobne. jednak niemniej pasjonujqce, 
potyezki. Wszystko to jest oczywiscie 
niesamowicie czasochlonne. Gra jest 
skomplikowana i samo przeliczanie 
niektdrych akcji trwa naprawdp 
bardzo dlugo. Gdyby tylko ktos chcial 
"przerzucic" to na komputer... 

Naprawdp zachpcam do poznania tego 
systemu - satysfakeja gwarantowana 
w IDO procentach. Testowalem BT na 
wiele roznych sposobow i przez wiele 
tygodni, i muszp stwierdzic, ze jest to 
jeden z najbardziej sensownych 
systemow bitewnych, nieco gorzej 
opracowany pod wzglpdem fabularnym 
Cchodzi tu przede wszystkim o nie 
najlepszy podrpeznik "Mechwarrior'1, 
do "mechaniki” ktorego mozna miec 
nieco zastrzezen), niemniej w pelni 
nadrabiajqcy walkq, do ktorej de facto 
zostaf stworzony. Zostat on tez 
najbardziej i najtrafniej, w porownaniu 
z tymi, ktore znam, osadzonych w 

realiach batalistycznych. Porywajqce 
sq opisy swiata ogarniptego 
degrengoladq, upadajqcego wskutek 
wlasnej wielkosci, rozdrobnionego na 
feudalne klany walczqce mipdzy sobq o 
kazdq planetp, kazdy ksipzyc. A 

wszystko przyprawione potpznq dawkq 
strategic niesamowitych mozliwosci 
tu ukrytych. Naprawdp polecam. 

Aha, gdyby kogos temat bardziej 
zainteresowal, oto adres 

wydawnictwa Mag, gdzie mozna 

dowiedziec sip wipcej szczegotow: PI, 
Konstytucji 5/10, 00-657 Warszawa. 
Niestety nie mam pojpcia, czy jest on 
wciqz aktualny. Firma ta lubi sip 

przemieszczac to tu, to tam... 

arWars 
prpdkosc, sila, pancerz (w przypadku 

okrptow] lub manewrowosc (dla 
mysliwcow). 

Jesli chodzi o statki kosmiezne, to 

przewaga jest po stronie rebelii. 

Gldwne atuty ich floty to szybkosc, 
zwrotnosc, a takze zmasowane ataki 
mysliwcow, ktore sq liczqcq sip silq vi 
grze. Sq one uzbrojone w dziala 
jonowe i torpedy protonowe, chociaz 
te nie sq zbyt skuteezne. Oprocz 
lekkich mydliwcow przymierze 
dysponuje rowniez korwetami 
korelianskimki i jednq fregatq szpitalnq 
oraz prawdziwq perlq - "Tysiqcletnim 
SokofenrT (dla angielskojpzycznych - 
Millenium Falcon). Imperials dowodey 

mogq sip poszczycic silq i pancerzem 
swoich niszczycieli. Jednak wyglqdajq 
one dobrze tylko w grupie, ostaniane 
przez chmarp mysliwcow. Ich gldwne 
wady to malq hiper-prpdkosc, duzy 
koszt wystawienia i zasadniezy brak 
bezposredniej obrony przed 
mysliweami. Admiral Ozzel mogtby 
powiedziec, ze nakryje rebeliantow 
czapkami, ale... nie udaloby mu sip to 
przy uzyciu przestarzalych mysliwcow 
oraz dwoch latajqcych trumien: 
gwiazdy smierci i superniszczyciela 
Egzekutora. 

"UtiniN! UtinilM" - zdarzenia i efekty 
Utini to w jpzyku karlowatych Jawow 
llPrzyjdz". Jest to takze jedna z kart 
efektow, ktore obok zdarzen sq 
przydatne w walce, jak i podezas 
reszty gry. Oprocz dopalaczy 
zwipkszajqcych silp w bitwach, mamy 
efekty zmniejszajqce zdolnosci 
poszczegolnych postaci. 

"Away put your vyeapon, I mean you 
now harm" / 
Tak, kazdy moze tu znalezc cos dla 
siebie, chocby slowa mistrza Yody. 
Niektdrych milosnikow przyciqgnie 
flota, innych - rycerze Jedi. Na 

starannie wykonanych 
kartach znajdq przedluzenie 
filmu i RPG Gwiezdnych 
Wojen. Stanie przed nimi 
otworem rola rebelianckiego 
dowodey, obrony bazy na 
Hoth lub imperialnego 
admirata. Szczerze polecam 
karty, ktore odnowiq starq 
milosc, niesmiertelnq 
trylogip wzbogacanq nowymi 
dodatkami... 

"Yoda ??, you seek Yoda ??” - Moc 

Moc, ktora otaeza nas i przenika 
wszystko, jest w grze najwazniejsza. 
Jej ilosc to wszystkie karty oprocz 
tych w rpku, na stole i w stosie 
zuzytych kart. Jej brak oznaeza 
przegranq. Mozna jq stracic w kilka 
sposobow. Podezas bitwy, w wyniku 
zajpeia przez przeciwnika lokaeji z 
Twoimi ikonami mocy, lub dziatania 

niektdrych zdarzen. Stracone karty 
odkladane sq na stos z tymi zuzytymi. 
Jednak mogq one bye odzyskiwane... 

Leia, Luke, Han - Postacie 
To glowni bohaterowie Trylogii. W grze 
sq przedstawieni jako karty 
charakterow, ktorych sq trzy rodzaje: 
ciemne, rebelianci oraz obcy.,Jasna 
strona obfituje w glownych 
bohaterow i przedstawicieli roznych 
ras, ktore przeciwstawily sip 
Imperium. Najczpsciej sq to 

Korelianczycy, a wipe ludzie, a takze 
mieszanina bywalcow tawerny w Mos 
Eisley, Z kolei ciemna strona jest 
dosyc uboga, obok Vadera, Moffa 
Tarkina i Bobby Fetta pelno tu 
imperialnych oficerow, ktorzy 
przypominajq szarq masp. Ciekawym 
akcentem sq lowcy nagrod, kazdy z 
innq historiq zycia i roznq broniq, a 
takze statkiem. 

Victory Class Imperial Star Destroyer 
- Flota 
Galaktyka petna jest statkow, 
mniejszych, wipkszych, rebelianckich, 
imperialnych i neutralnych. Kazdy 
statek charakteryzujq trzy 
podstawowe wspolczynniki: hiper- 

Rys Lazur 

P.S. Jesli interesuje Was 
temat karcianych 
Gwiezdnych Wojen, to 
postaramy sip za pomocq 
beezki piwa naklonic naszego 
Chaosowego eksperta, Dyzia, 
o szersze wypowiedzenie sip 
na ten temat. 

GdyMzieicialattemii George Lucas 

stworzyt "Gwiezdne Wainy", nikluie 

podejrzewal.zezrobie one take lurorg. 
Ich duel) powrdcil ze zdwojonq site wraz 

z nowq edycja liliu oraz "karcianke" - 

"Star Wars Ceg" (czytaj CollectMe Card 

Gane). W tp krdtkim lekScie poslaraiu 

slq przukazafi Warn kilka ielermacjl na 

lenatlejwladnie gry-mam nadziejg, ze 

skleni te Was do sprdbowania, a jeSli juz 

to zrebicie, cipzko bpdzie Warn sip ed niej 

oderwaC. 
Eskell 

tarship aproaching, X- 

wing class" 
Tak, X-wing zbliza sip do 
planety, jednej z wielu w 
Uniwersum Star Wars. 
Wszechswiat w grze 

podzielono na planety, te z kolei - na 
lokaeje. Pojawily sip nowe planety, 
ktorych nie widzielismy w filmie, 
mipdzy innymi Kashyyk - rodzinny 
swiat Chewiego. Ciekawym elemenjtem 
jest system mobilny - Gwiazda Smierci 
- ktory jako jedyny posiada mozliwosc 
ruchu (co za niespodzianka). W 
dodatkach, ktore ukazaly sip 
dotychczas, do tych, ktore juz byfy, 
dotqczylo kilka kultowych lokaeji, 
chociazby chatka Yody czy kantyna w 
Mos Eisley. Kazda z lokaeji posiada 
ikony jasnej i ciemnej mocy, ktore w 
grze odgrywajq jedne z glownych rol. 

Humer 06/98 



Krolestwa Cheosu as 

niie oil (izis wiailomo, ze oil parn let w 

okolicacli Swipla Pray we Wralpji 

otlbywa sie majowa eilycja Szeiiariaily. 

Killia iniesipcy telSii ilowieilzielismy sip, 

ze Jallia Konwenlow" oilliya sip 

Mzie tyliiu w listopaiizie, zas Imiiiiieiii 

oiajowym mini sip zajpc Idas iiowy litns 

kto niiatpi’zywi'ocic^apniiiiiiaiieji!? liili 

swielnosci woclaislilujo HPG. 0 ile 

pylaiiia jtlzie", ,Mf i jlf sppdzaty 

nnm sny z powicli, o iyle oiipowieiiz aa 

pyianie Jlo" liylajasiiiiitajali Joi'lil oi 

Darkness". 
Dyziu 

rganizatorem okazaf si? 
nikt inny jak wrocfawski 

|KMGF11MELKOR,,1 (ktory 
I stanowit - jesli nie 

kr?gosfup - to kark 
Szedariad], a stworzony 

przez nich twor ochrzczony zostat 
dose oryginalnq nazw? - 
MELKORIADA. Szczenze mbwi?c od 
pocz?tku miatem bardzo sceptyczne 
nastawienie [jak zwykle - Sceptycyzm 
Nasz? Drog?!!!) co do tej imprezy. 
Zastanawialem si? czy b^dzie to 
kolejna masowka, [z t?sknot? 
wspominaj?c dwie pierwsze edycje 
Szedarki, kiedy to w kameralnym 
gronie czlowiek mogf mifo sp?dzic 
czas, oddaj?c si? rozkoszy 
smakowania czystego RPG) 
nastawiona na wyci?ganie pieni^zkow 
od ludzi, oferuj?ca mierne 
zaangazowanie organizatorow i jeszcze 
gorsze atrakeje. 

Kiedy dowiedziatem si? o planach 
MELKORA, kamien spadl mi z serca. 
Planowali imprez? zamkni?t? - na 
zapnoszenia, w maksymalnym skladzie 
150 - 200 osob. Na dodatek 
Prywatne Liceum „AMIGO”, [chwafa 
Bogu za to, ze jeszcze znajduj? si? 

szkoty, ktore chc? pomoc], ktore 
zapewnilo lokum, byto niewielk? szkol?, 
akurat przeznaczon? na tak? liczb? 
uzytkownikow. Zapowiadalo si? bardzo 
milo i chcialem na wlasne oezy 
zobaezye przebieg tej cud-imprezy, 
dlatego na „Melkorce" pojawifem si? 

juz w czwartek, nie bacz?c na to, ze 
oficjalne rozpocz?cie zabawy 
zaplanowano dopiero na dzien 

pozniejszy. Od pocz?tku az do konca 
towarzyszyt mi Yasiu, ktoremu 
konwent ten... jakos „umkn?r ttzn, 

bawil si? tak dobrze.ze az nic nie 
pami?ta dlatego; zamiast wspolnie, 
bytem skazany t? recenzj? napisac 
sam) Ale zacznijmy od pocz?tku... 

Uroczyste otwarcie imprezy mialo 
miejsce w pi?tek tj. 1.05.1998 r., 
mimo to [co juz jest niejako tradycj?) 
znakomita wi?kszosc uezestnikow 
zjawila si? juz w czwartek w okolicach 
godziny 18.00, weszli dopiero po 
21,00 lecz nikt si? tym specjalne nie 
przejqt, bo tak to juz jest z tymi 
polskimi konwentami, ze czas ich 
rozpocz?cia wydtuza si? mniej wi?cej o 
dwie, trzy godzinki. Przy ..bramce" 
konwentowicze po uiszczeniu oplaty w 
wysokosci zlotych 20 mogli si? czuc 
jak u siebie w domu. Identyfikatory z 
napisem Melkoriada byly zrobione w 
dwoch kolorach. Zrezygnowano z 
podzialu typu: Gracz, MG, Ochrona, 

Prasa itp. na rzecz klasyfikacji 
etnieznej. W rzeczywistosci oznaczalo 
to, ze osoby z Wroclawia otrzymywaly 
identyfikatory fioletowe z byezkiem, 
[przebog, nie mog? dojsc co to byto, 
ale chyba byezek:-)), a zamiejscowi 
biate; tez z czyms tarn. Podzial ten byl 
o tyle wazny, ze przydzial sali 
przyslugiwal tylko przyjezdnym w mysl 
twierdzenia Jubylcy spac w domu"! 
Kiedy juz mialo si? ID i jako tak? 
kwater?, rriozna bylo rozejrzed si? za 
atrakejami, ktorych kazdy dzien 
imprezy przynosil coraz wi?cej. 
Dlatego tez oprocz licznych 
seminariow na, ktorych zrozpaczony 
MG mogl dowiedziec si?, ze to iz 
graeze nie chc? u niego grac w „Dzikie 
Pola", spowodowane jest tym, ze za 
bardzo folguje npc'owym chlopom, 
pozwalaj?c im latac po polu 
uzbrojonym w Fazery, blastery i 
turbolasery. Na innej prelekcji 
prowadz?cy staral si? wytlumaczyc 
zgromadzonym, ze s? nienormalni 
(faktow oczywistych nie trzeba 
ttumaczycl), Kiedy okazalo si?, ze nikt 
mu nie wierzy zacz?t walic glow? w 
tablic? z gfosnym krzykiem „Nie 
jestem Chopinem!", zarzal kotiskim 
smiechem i na czworakach wybiegl z 
sali... Tak, tak gdyby nie te seminaria 

Rys 

i warsztaty calkowicie zatracilaby si? 
smykalka „do prowadzenia"!. 

Na Melkoriadzie, co mog? stwierdzic z 
cal? odpowiedzialnosci?, kazdy znalazl 
cos dla siebie. Karciarze mieli swoje 
turnieje (Magic: The Gathering, Star 
Wars itp.], „batlowcy" swoje 
(Warhammer Fantasy Battle, 
Warhammer 40.000, Epic, Blood Bowl 
itp.). Nie zapomniano rowniez o 
nalogowych zwyci?zcach konkursdw 
(chcialbym w tym miejscu 
podzi?kowac Piotrowi Wojtowiczowi i 
Thorowi za gr? fair-play na konkursie 
X-FILES przeciwko mnie i Maslakowi; a 
propos chlopaki nast?pnym razem nie 
podktadajcie si?, bo szarpiecie mi 
opini? konkursowego nieudaeznika), 
uzupelniaj?c dzienne menu o co 
najmniej 2-3 tego typu uciech. 
Smieszny fakt wi?ze si? z konkursem 
na autobusa (czyt.: Omnibusa), 
Odbywal si? on na swiezym powietrzu, 
jako ze sal? pod niego przeznaczon? 
opanowali mroczni mifosnicy Star 
Wars i innych uzywek (samozwanezo 
nazywaj?cy siebie NEW WORLD 
ORDER tzn. Sierzant, Maslak, Grzesiu 
i Aragorn), przeksztalcajac j? w 

FILMROOM. 

Oprocz wyzej wspomnianych atrakcji 
bractwo z calej Polski oczywiscie 
robito to, co jest mysl? przewodni? 
takich konwentow, czyli grato. Brak 
miejsca nie odstraszyt nikogo, 
Doslownie wsz?dzie odbywaly si? 
Sesje. Grano przewaznie w dzien, noc 
rezerwuj?c sobie na LARPA. Kazdy 
bawil si? wysmienicie. Duze 
podzi?kowania nalezy zlozyc 
Organizatorom, ktorzy dolozyli 
wszelkich staraii, aby impreza zostala 
uznana za tak?, za jak? uznana 
zostala. Nic dodac, nic uj?c. 

PS. Dyrekcj? Prywatnego LO 
„AMIG0” uprasza si? o obnizenie 
plotu jako, ze przechodzenie przezen 

moze si? skonezye przykrym upadkiem 
na glow?, o czym niektorzy „dzicy i 
kr?pi" chlopcy zd?zyli si? przekonac! 

Lazur 



LISTY, CZVll ACTION REDACTION 
No l jut Final countdown trwa, czyli wytqsknione wakacje tuzt to, Praktycznie jestescie jut na 
zupetnym to/e, odliczajqc ostatniB godziny do poczqtku $0 czy BO dni relaksu. A my... coz, tradycyjnie 
wsiepiamy gafy w monitory, ogfqdajqc gierkit czytajgc listy i wkfepujgc teksty w edytoracfi, f w 
momencie gdy bgdziecie sig byczyc na piaiach czy basenach, u nas praca wrze - / wrze krew w 

przegrzanych mtizgach. / kto powiedziaff ze zycie redaktora pisma o grach to pasmo nieustajgcej radosci? 
Relaksujqc sig, pamlgtajcte wigc o nas, przykutych do biurek nie$zcz$snikachf chtostanych kompaktami po oczach przez 

Naczelnego - i podtrzymujcie nas przyzyciu swotmt tistami! 0 He nie bgdzie kofajnej powodzi (tfu! odpukac!), zobaczymy sig juz za 30 
dnL 

Mysl miesigca: Narzekatem, ze nie mam butow - az spotkatem cztowieka, ktory nie miat nog. (Stare przystowie arabskie, dedykowane 
tym wszystkim, ktorzy jojczg na konfiguracjg sprzgtowg swego komputera.) 

Wiwat starocie! 
(„ ) Bgdg gtosem Waszego smienfe, okrzykiem 
rozpaczy GoScia 1 Mierttg Konfiguracjg, ambitnym 
krytyklem (juz kupltem pudto wazefiny w tubkach (...)). 
Wtasme ,,oba^itemt, (...) CDA, pochtongiem go mgtem 
pochtongd, zainstalowatem co mogiem zainstalowad, 
przejrzatem, obejrzatem (...). Co do pefnych gier. Tak 
jak do Colorado i Targhana miatem zastrzezenia (gierki 
swego czasu ciekawe, niejedng noc przesiedziatem nad 
Colorado w epoce posiadania przeze mnie jeszcze Atari 
ST), tak do Pacific Islands nawet sig nie czepiam. Team 
Yankee bylo tym czymf, co jak magnes ciggngto mnie 
przed telewizor (ciggie Atari ST), o kontynuacji czego 
wiedziatem, ale niestety nie doczekatem/nie zdobytem. 
(...) Gierka rozwala totalnie. Chowajcie sig wszystkie 
Red Alerty i inne gtupawe RTSy, mote i jestedcie lepsze, 
ale w Pacific Islands gram widzgc przez mgietkg ten 
rozkoszny obrazek na monitorze. Powdd? Nieskromne 
tezki wzruszenia! Mam juz swoje lata, przebrngtem 
przez wszystkie etapy komputeryzacji naszego 
kochanego kraiku (Speccy, Elwro bodajze 800 junior 
(yyyeeesssslll), Meritum (cool maszyna:-)), Atari 65 XE, 
Atari ST, Amiga (pobieznie) no i Pecet), z tego wzgtgdu 
wiele juz widziatem i kazda taka reminiscencja wrgcz 
mnie rozwala. Gierka jest po prostu dobra. (...) Drugg 
istotng kwestig sg... wymagania tego typu golden oldies. 
Po prostu tmiech. 60-70% stuffu na moim sprzgcie (p75 
i - o zgrozo - 8 mega!!! szlag mnie na miejscu trafi!) 
raczej nie pdjdzie, cho6 czasem dokonujg cuddw 
konfiguracyjnych i jako$ to idzie. Golden oldies za to 
dostajg skrzydet, a czasami wrgcz fruwajg zbyt szybko. 
Znakomite dowartoticiowanie. (...) 

Kostas Brzezihski “CoSTa”, Jelenia Gora 

Ech. mito si? wspomina te dawne czasy, gdy C-64 ze 
stacjq dyskow byt szczytem marzeh graczy; posiadacz 
A500 byt traktowany ongib jak pbtbog, zas 486/33 dotykalo 
si? ze czciq i obawq, ze porazi nas jego pot?zna moc 
obliczeniowa... Tak bylo, naprawd?! 

Kody i state pytanie 
1. Dlaczego kody do Pacific Islands nie dzialajg? 
2. Czy moglibyscie zamiescic pefng wersjg Red Alert? 

Stratego-fan z Rzeszowa 

To ciekawe - czemu w takim razie gobb z listu 
zamieszczonego nad Twoim zachwyca si? tq gierkq 
(znaczy - u niego dziata, wi?c i kody dzialajg). Try again! A 
co do drugiego pytania - L1T0SCI!!! lie razy mamy udzielac 
identycznych odpowiedzi na niemal identyczne pytania?! 

Batfan 
(—) Wkurzyfem sig (...) we wrzesniowym numerze 
ogtosiliScie konkursy (...) m.irt. o Batnmie. W 
odpowiedzi na drugie pytanie (aktooy odtwarzajgcy 
Batmana) podaltecie: Keaton, Kilmer, Clooney (...) 
zapomnieli&cie o Mamie West(cie)r ktory gral tg postac 
w 1?66 (...) Teraz kiika pytati f sugestik super, ze 
zmieniltfcie szatg gr aiming (,„) podobajg mi sig duze 
sweeny, ale czy przypadkiem nie stajecie sig za steryini 
W Bckiamy moglibyscie grupowac. tak ze jeiii mi ich 
nie dice Qglgdad - po prostu przerzuca te kartki 
Popieram wydanie Action Plus (...) szkoda tylko, ze CDA 
+ PCS + AP 26,48. To wcale nie pryszcz, a zycie 
must cos jeSC. 

Piotr Krasowski, Lublin 

Balman - masz racj|, zapomnielismy o czasach, gdy 
najstarszy redaktor CDA wla&nie skoftczyi sikao w pieluchy. 
Bijemy czotem przed Bal-ekspertemf SterylnoSC szaty 
graficznej - po prostu jest wi$cej bieii i mnie) intensywnych 
podlewdw, ktore cz^sto (po wyj^ciu zdriikamij utrudnialy 

czytanie tekstu. Podlewy staly si? bardziej stonowane; 
naturalnie postar’amy si? “odsterylniad" CDA, ale bez 
przesady. Lepsza czytelna biel niz nieczytelne, a kolorowe 
"zygzaki"... Reklamy - cz?sto reklamodawca sam ustala, ze 
cl^ce np. by dana reklama pojawila si? np. wsrod uzytkbw 
albo w recenzjach gier, albo na konkretnej stronie - i co 
wtedy? Ceny naszych pism - mozemy tylko westchnqb ze 
wspotczuciem, bo cbz innego mozemy zrobit? To jest 
zycie, to jest kapitalizm... 

Same peine wersje! 
Czy nie bytoby lepiej zebyscie dawaii mniej gier itp. ale 
zebyicie dawaii same peine wersje ? 

PiotrekzJawora 

Lepiej - nie lepiej, trudno powiedziec. Nawet teoretycznie 
zakladajqc, ze byloby tyle pelnych gier co miesiqc do 
zamieszczenia (a z tym nie ma tak prosto) - no to 
postawmy spraw? jasno: to by nie byly Quake 2 ani Quake, 
ani nawet Doom2. A majqc dema, macie tym samym 
dost?p do nowoSci i wiecie, czego si? spodziewac po 
gierce, ktorq chcecie nabyc. Najlepiej wi?c dawab i dema, i 
peine wersje - co tez czynimy. 

Sprostowanko 
Piszg (...) abyscie wiedzieli, ze wcale tak nie myilalem, 
tin. nie myilg, ze nie robicie tego, co chcg czyteinicy 
[autor w 11/97 zarzucit nam, ze nie spelniamy zyczen 
czytelnikbw i on nie wie, czemu ma nas kupowab - 
redakcja]. List napisaiem we wrzeiniu, wydrukowaliicie 
go w listopadzie (...), a ja juz dawno zmienitem zdanie 
(...), a tu taki Danon i reszta czytelnikdw mdwig, ze mam 
nierdwno pod sufitem (...) Kim ja jestem? Kozlem 
ofiarnym? Kazdy ma prawo do krytyki (...) takich ludzi, 
ktdrzy chcg mnie obrazad za posrednictwem CDA to ja 
mam w d***. Mam nadziejg, ze m6j list zostanie 
wydrukowany (...) i bgdzie podany mdj adres, by taki 
cap mdgt mnie obrazac indywidualnie. 

Tomasz tab?dzki, Czarnkdw 

Adresu nie podaliSmy specjalnie (ale zrobimy to, gdy 
Tomek si? uprze), poniewaz wydaje nam si?, ze list byl 
pisany pod wplywem emocji i autora nieco ponioslo. 
Zacznijmy od tego, ze nalezy ponosid konsekwencje swoich 
slbw. Powiedziateb, co myslisz o CDA (masz swi?te prawo 
to robib!), za$ czyteinicy powiedzieli, co mybl^ o tym, co 
Ty myblisz (ich prawo!). Trudno zeby byli jasnowidzami, 
ktorzy za pomocq sii psi wykryjq, iz w umi?dzyczasie" 
zmienileb zdanie. Sam napisates, ze kazdy ma prawo do 
krytyki - czemu wi?c oburzasz si?, gdy kto$ skorzystat z 
tego prawa? I w ogble chyba wyolbrzymiasz ten epizod. flu 
czytelnikdw pami?ta jeszcze, co bylo w Action Redaction w 
11/97? Pewnie prawie nikt - zas po podaniu swego adresu 
zapewne zmobilizowalbyb kilkudziesi?ciu ludzi, ktbrzy - 
zgodnie z zyczeniem - obrazaliby Ci? indywidualnie. Czy 
tego chcesz? I w ogble - ludzie, nie podchodzcie do tych 
wszystkich spraw z takq powagq. Ten i ow zarzuca nam, ze 
jestebmy za:powazni, ze trzeba byb na totalnym luzie - a 
potem, gdy jemu ktos nadepnie na odcisk, to zaraz 
zapomina o tym luzie i wali takie listy, ze az monitor si? 
czerwieni (to akurat dotyczy niedawnego spi?cia pomi?dzy 
fanami Quake i Duke'a - prawie wszystkie listy utrzymane 
byly w tonacji "ty #$&% i #@$# jak ja ci? #($% to ci 
si? odechce, @@#$ jeden, pisab ze Quake jest lepszy/ 
gorszy od Duke’an itp). 

Biznesmen?! 
(.../ Sprzedajcie mi prawa autorskie do mozliwoici 
powieiania Waszych ptyt. 

Repus, Krakow 

Ehm, ehm - pfyty CDA nie mogq byb sprzedawane 
oddzielnie - sg tylko cz?Sciq czasopisma CDA i TYLKO w 
takiej formie mogq byb rozpowszechnianie (twbrcy dem z 
reguty zastrzegajq sobie, ze ich dziela nie mogq byb 
sprzedawane w celach zarobkowych, na specjalnie w tym 
celu wytloczonych CD; dema majq pelnib rol? darmowej 
reklamy, np. dolqczonej do pisma na CD - kto robi inaczej, 
popetnia przest?pstwo). A tak juz calkiem z ciekawobci - ile 
za to dasz;-)))? 

Hexen 2 
Piszg do Was z waznym dla mnie pytaniem. Czy mozna 
zamdwic numer archiwalny, nie zamawiajgc 
prenumeraty? (...) Najbardziej wkurzyl mnie Charles z 
Warszawy - Hexen 2 to tajna gierka, a poza tym nie 
chciatbym, aby w CDA byty gierki i tipsy na zyczenie 
(powstatby drugi Action Pius). 

Palryk Onion z ??? 

Odnobnie pierwszego pytania: naturalnie TAK. Co do 
Charlesa - poczytaj sobie jego list (ponizej). Powinno Ci 
troch? ulzyb. 

List ciemno§ci 2 
(...) Przepraszam, ze niestusznie pogardzitem grg Hexen 
2, zagraiem w nig i bardzo mi sig spodobata. (...) 
Niedawno ja i mdj kumpel kupilidmy sobie Postala - ja 
pirackg wersjg, on w sklepie - obie dzialaly tak samo. 
Popetniiem moze przestgpstwo, ale ja na tym 
wyszedtem dobrze (...). 

Charles, Warszawa 

No prosz?... Prawd? powiedziawszy od razu si? nam jakob 
wydawalo, ze ta gierka powinna trafic w Twe gusta - no 
nie? A przedtem to co - zjechales nas za recenzj? w ogble 
nie graj^c albo chwilk? “pykajqc" w demo? Znaczy - 
wprawdzie nie wiem o czym mbwibie, ale i tak na pewno 
nie macie racji?! Hmmm. Mamy rfadziej?, ze nie b?dziesz w 
przyszlobci nauczycielem ani s?dziq w s^dzie ;-). I masz 
nasze wyrazy uznania za publiczne przyznanie si? do bl?du! 
A co do piractwa - TAK, popetnileb przest?pstwo (zadne 
“moze"!). A ze dobrze na tym wyszedles; coz, gdy ktos 
wlamie Ci si? do domu i ukradnie komputer albo 
podprowadzi samochod z parkingu (ew. kupi go od 
zlodzieja, ktbry Ci? okradt) - to nie miej do niego zalu; on 
TEZ wyjdzie na tym dobrze i w bwietle prawa niczym si? to 
nie b?dzie rbznib od Twego uczynku. Po prostu obaj 
skradiibcie cudzq wlasnobb (ew. bawicie si? w paserbw) i 
tyle. Pami?taj takze, ze w bwietle,prawa samo trzymanie w 
domu spiraconego softu traktowane jest jako paserstwo i 
tym samym ktos "zyczliwy" moze Ci podlozyb niezlq 
bwini?. Nie wspominajqc juz o tym takcie, ze kupujqc piraty 
zmniejszasz dochody twbrcow gier, a gdy im si? to nie 
b?dzie oplacalo - to kiedyb nie b?dzie czego piracib. Dzib 
zaoszcz?dzisz par? groszy, a w przyszlobci b?dziesz 
narzekal, ze nie ma w co grab. Nie b?dziemy Ci tu prawie 
moralbw, ale nie masz si? czym chwalib/. I jeszcze cob - 
moze sobie nie zdajesz sprawy, ale obecnie piracki rynek 
jest opanowywany przez... mafi? (tak! - nawet 
niekonieeznie polskq), ktbra za pobrednictwem sieci 
detalistow (rozmaitych Kaziow z gieldy) rozprowadza na 
skal? przemyslowq scrackowany soft. Kupujqc pirata 
posrednio dajesz im kas? na nowe Merce i zakup Kalaszy. 
Nie smiab si? - to nie jest zabawne! 

Sugestie 
L Dlaczego Yabof nie odpisuje na listy (...) 
2. Wasz Jcdi pomylii chyba galaktyki. Kto wymyda 
takie nazwy? 
3. (L) A gdzie pornole? 
4. Ktory z bars now zmienif ceng ? 



5. Mydlicie, ze wszyscy majg P-100 MMX, 3Dfx, 
Windows’95 itp. Dajcie tez cos na 486 i Dos. 
6.4)od ty sig Smuggler z ulicy przybtgkat, to nie miejsce 
dla przemytnikdw. 
7. Prosimy o wigcej Tips & trickdw. 

Michat i Piotrek, Czechowice-Dziedzice 

Ad 1. Z zalozenia nie odpisujemy indywidualnie na listy 
(wyjqtkami sq maile i ew. korespondencja adresowana do 
autor danego dzialu - np. Smuggler odpisuje na listy 
zwiqzane ze scenq). Przyczyna jest prosta - setki listow i 
malo czasu... 
AcL 2 Ten, co w Chinach pi?b po trzeciej. Nie rozumiesz 
dffjpowiedzi? No to remis, bo my nie rozumiemy pytania 
Ad'SfGdy zobaczysz w Catsie recenzj? Diablo 2, to my w 
rewanzu zamiescimy jakiegob pornola. 
k&A. Ten baranvktory inwestuje miliardy zt w gazet?, czyli 
wydawca. Prawda, ze to musi byb jakib kretyn? Przeciez 
wszystkim wiadomo, ze dobry interes to taki, do ktorego 
si? doplaca, ze wszystko woko! tanieje, a tylko my jak 
ostatni idioci podnosimy ceny... 
Ad 5. Pomylka w adresie! Napiszcie to producentom gier! 
Piszqc do nas w tej sprawie, mozecie rbwnie dobrze 
ochrzaniac np. Przeglqd Sportowy, ze stale drukuje 
komunikaty o porazkach polskich pilkarzy, zamiast choc raz 
sprawib, by padl wynik Polska - Brazylia 6:0. A czasu nie 
cofniesz - gier na 486/Dos juz wkrotce nie b?dzie wcale, 
niezaleznie od tego, czy Ci si? to podoba czy nie. 
Adp6. A co mam robib na warunkowym zwolnieniu, h?? 
Ad 7. Poproscie jeszcze producentow gier, by ich wi?cej 
dawali - to co macie w CDA, to praktycznie wszystko, co w 
danym miesiqcu jest warte uwagi. 

Okrutnicy 
(....) W numerze listopadowym zauwazytem grg Worms 
2. Moi rodzice sq dla pwie okrutni, wigc proszg Was o tg 
grg. 

Adam J. Z Kamienia Pomorskiego 

Nasz naczelny jest jeszcze bardziej okrutny, dlatego przed 
wyslaniem gry prosi o przeslanie mu helikoptera Mi-24. 
Inaczej nici ztego... 

Plusy, minusy, przymusy 

Pisze do was Dark Knight. Na poczgtku chciaibym warn 
powiedzied, ze wasza gazeta jest najlepszg gazetg na 
rynku (chociaz juz to wiecie). Wiem, ze jestedcie 
zapracowani, ale wystuchajcie mnie. Najpierw plusy, 
potem minusy I pytania + przymusy. 

Plusy: 
1. Fajnie, ze jest dziat listow i tipsow (za maty). 
2. Opisysg wporzgdku. 
3. Spis tresci jest czytelny i nareszcie zgadza sig z 
Warto Zobaczyc (strona obok). 
4. Sq peine wersje (no, troche stare), 
5. Swietna cena (nowa I stara). 
6. Zrobilidcie Action Plus. 

Minusy: 
1. Niepotrzebna Scena (jest na ptycie). 
2. Za maty hacker i tipsy. 
3. Brak spisu tresci na pudetku od ptyty. 
4. Tipsy wpisujecie do gazety, potem wkfadacie na 
krgzek, a nastgpnie przektadacie do Action Plus... 

Ocena ogolna CDA: 9/10 

Odnobnie minusbw 
Ad 1. Rbwnie dobrze mozna powiedzieb - sq demka gier na 
ptytach, to po co o nich pisab w CDA? 
Ad 2. Tipsy sq jeszcze na plycie, nie? A Hacker nie jest 
maly, ma 186 cm! 
Ad 3. Juz wrocil! 
Ad 4. Tipsy w Action Plus sq skladane alfabetycznie, stqd 
mogq si? tarn powtarzac tipsy z CDA (bo co - mamy je 
pominqd?), ale tak ponad 3/4 jest nowych, tzn. wczesniej 
przez nas niepublikowanych. A na krqzku jest ich zawsze 
wi?cej niz w gazecie. 

Koricowa ocena jak najbardziej nas zadowala, ale poczekaj 
-b?dzie 10/10! 

Pytania + Przymusy: 
. 1. Wtdzcie mi na dyskietkg solucje do: Knight's Chase 
Time Gate, Prisoner of Ice, Down in the Dumbs. 
2. Powiedzcie, w ktorym numerze byfy tipsy do Solar 
Crusade i dajcie (jezeli bgdq) tipsy do Earth 2140. 
3. Dajcie kalkulator do Hex’dw (chodby Dos Navigator). 
4. Z plansz do Incubation z numeru Marzec 198 1 dziata, 
w 2 nie mogg rekrutowad zotnierzy, a reszta wcale nie 
chce dzialad. Dlaczego? 
5. Jezeli nie macie pienigdzy na prawa autorskie, to 
skqd sib wzigta gra Kajko i Kokosz lub Navy Strike? 

6. Jak nazywa sig 3-cie plemig ludzi w Dark Colony. W 
Action Plus piszecie najpierw Stratus)', a potem Startusi. 
7. Dlaczego na plycie styczniowej napisaliscie numer 
19. Przeciez 19 numer to Grudzien. 
8. Dawajcie wigcej gier przygodowych. 

I zeby nie byto nieporozumieh: 
1. Nie mam Internetu. 
2. Mam demo Incubation. 
3. Nigdy nie rysujg ptyt srubokrgtem. 
4. Jezeli prawie nikt nie przysyla dyskietek, to 
spofrzyjcie na mojq. 
5. Pliki z solucjami nazwijcie nazwami gier. 
6. Nie mam petnej wersji Dark Colony. 

Dark Knight, Warszawa 

Ad 1. Zapomnij, nie wysylamy NIGDY i NIKOMU tipsow itp. 
Sorry. 
Ad 2. Do Solara zdaje si?, ze w ogole nie bylo tipsow, ale 
za to do E2140... tez ich nie ma. 
Ad 3. Jezu, przeciez byl i sam DN (dokladnie rok temu) i 
jakied 6432 zblizonych programdw (poszperaj w 
katalogach Bonus/Hacker na naszych CD). 
Ad 4. Hmm, no... nie wiemy. Ale zobacz nowe etapy do 
Incubation na tym CD (problem wynika zapewne z tego, ze 
wczytujesz te etapy spod dema?) 
Ad 5. Alez MAMY na to pieniqdze - tylko, ze za malo, by 
starczylo na np. Quake 2. 
Ad 6. Oczywidcie Stratus(i) - sorry za literowk?. 
Ad 7. Podzi?kowalismy za wspolprac? temu, kto robil 
“opraw?" CD (chod akurat nie za ten numer), teraz powinno 
byd lepiej. 
Ad 8. Zly adres! My tylko zamieszczamy to, co stworzq 
inni. Powyzsze zqdanie wyslij producentom gier... 

I zeby nie bylo nieporozumieh: Ad. 1 i 6 - wspolczujemy. 
Ad 2 - nie chwal si?! Ja mam demo dema! Ad 3 - nie wiesz 
co tracisz! 

Wqtpliwosci i sugestia 
1. Chcg kupic Jacka Orlando, ale nie wiem, czy w 
najblizszych numerach CDA nie pojawi sig petna wersja 
tej gry? 
2. Co oznacza RTS i RPG? 
3. Czy w Polsce pojawit sig juz Windows *98? 
4. lie zajmuje petna wersja Jacka Orlando? 
5. Bgdzie petna wersja Theme Hospital? 

Piszcie, co bgdzie w nastgpnym numerze (najlepsze gry 
i programy) 

???z??? 

Ad 1 i 5 - Na pewno nie przed rokiem 2000. 
Ad 2. RTS - Real Time Strategy (strategia w czasie 
rzeczywistym - np. Red Alert), RPG - Role Playing Games; 
a co to jest - poczytaj o tym Krdlestwie Chaosu lub w 
poprzednim Action Redaction. Szczegotowa odpowiedz 
zaj?taby nam tak ze 3 szpalty... 
Ad 3. Beta-wersja - tak. A co, chcesz si? przekonac, ze 
masz za malo pami?ci i za slaby procesor? W momencie 
gdy czytasz te slowa, od premiery W'98 dzielq nas 
godziny... 
Ad 4. Jeden kompakt. 

Co do propozycji - o tym, jaka gra jest najlepsza, mozna 
powiedzied, gdy si? ma przed oczyma caly numer. Jak 
wi?c mamy dawac zapowiedzi "najlepszych gier", skoro nie 
wiemy, czy dana gra nie zostanie zdeklasowana przez t?, 
ktdrq dopiero otrzymamy? No i juz widz? te pretensje, ze 
zapowiadalismy jakqd gr?, ktdra potem si? nie zmiescila w 
numerze... Pomysl OK, ale raczej trudny do realizacji. 

Uwagi gracza > 
Przyznam sig, ze nie za bardzo podoba mi sig kierunek, 
w ktorym rozwija sig ostatnio cafy przemyst 
komputerowy. Sytuacja obecna przypomina ciqgnigcie 
konia przez woz. (...) Dzisiaj nie robi sig juz gier na 
istniejqce komputery, a robi sig komputery dla gier! 
Mato jest juz gierek, w ktdre mogg na moim PI50 
pograc bez obaw o zatamanie nerwowe. Pozostaje 
jeszcze owszem low res, ale tylko niektore gry 
wyglqdajq znosnie w tej rozdzielczosci (Quake2). Ale 
jaki ma dzis sens grade w low-res? To moze jeszcze w 
trybie 32-kolorow? Nie mogg uwazac przeciez gry za 
dobrg, skoro nie mogg sobie w nig zagrac na moim 
komputerze. Moze komus sig teraz naraig mdwigc, ze 
gra TOCA Touring Car Championship jest w/g mnie 
zaledwie kiepska, ale tak jest. Zeby animacja tej 
naprawdg nie szokujgcej grafikg gry siggata kilku klatek 
na sekundg w niskiej rozdzielczosci, z najmniejszg 
ilodcig detali na w/w komputerze!!! (...) Po prostu 
panom z Codemasters nie chciato sig zoptymalizowac 

engine i odwalili prowizorg, jakg oglgdamy coraz 
czgdciej.f...) Niejaka gra “Gruesome castle” wywotata 
u mnie szereg konwulsyjnych drgawek o czgstotliwodci 
rownej liczbie klatek na sekundg. Na szczgscie:) w/w 
gra chodzita u mnie z prgdkodcig - uwaga -1,5 klatki na 
sekundg!!!! (...) Nastgpnie uruchomitem demko polskiej 
gry “Reflux” Panowie z Metropolis zazwyczaj dbali o 
polskiego gracza, optymalizujgc szybkoSc dziatania 
programu, ale w tym przypadku ich produkcja siggngta 
swiatowego poziomu. Oczywiscie chodzi mi o 
wymagania. (...) Owszem, ktos moze mi zarzucic, ze to 
tylko dema i petne wersje bgdg chodzic znacznie 
szybciej - ale to najprawdopodobniej bgdzie kolejnym 
ktamstwem. Kiedys gra byta dobra, gdy miata klimat, 
grywalnosd, nie byta wtorna i miafa nieztg grafikg i 
dzwigk. Dzte juz zostata tylko ta ostania cecha. Le nisi wo 
tworcow nie powinno byd nagradzane wysokimi 
ocenami w pismach komputerowych, a tak niestety 
czgsto sig dzieje, co rdwniez nie jest wtasciwe. Trzeba 
nabywcg przestrzegac, czego lepiej nie dotykad!!! 

GrzegorzKanczugowski 

Masz niewqtpliwie sporo racji. Ongid, w erze komputerdw 
8-bitowych, programidci nie mogli zasugerowab Ukup 
wi?cej pami?ci, szybszy procesor itp". wi?c dbali o 
optymalizacj? kodu. I powstawaly wskutektego prawdziwe 
perelki, wyciskajqce z komputera 150% jego mozliwodci 
(taki Knight Lore na Speca). Dzis zad najpopularniejszym 
wyjsciem (dla programistow) jest stale upgrade'owanie 
sprz?tu, z czego niewqtpliwie cieszq si? jego producenci... 
A gracze - albo wysuplujq kolejne setki zlotych, albo 
pozostaje im granie w "starocie" sprzed roku. I nic si? na to 
nie poradzi, niestety. Ale tez nie mozna zanizac ocen grom 
tylko dlatego, ze majq wygdrowane wymagania 
sprz?towe... No, chyba ze ewidentnie nie widab, by te 
wymagania w jakikolwiek sposob wplyn?ly na jakobb gry. 

Plus demka 
(...) Chcg kupic Action Plus, ale nigdzie go nie ma, 
powiedzcie dlaczego i jak mozna go zaprenumerowad 
(...) 

Cloud 

(...) W11/97 bylo demko Postala, a ja jak gtupi 
opuscifem ten numer, wigc biagam was, dajcie to 
demko w jednym z nastgpnych CD. (...) 

Virta Cap 

Czemu nie ma Action Plusa - no coz, widac ludzie go 
wykupujq ;-). Na razie nie planujemy wprowadzenia 
prenumeraty na Plusa, musicie wi?c pilnowac kioskow! Ew. 
m?czyc nas o numery archiwalne. A co do demka Postala 
(i wielu podobnych listow w sprawie tego czy innego 
dema) - niestety nie mozemy powtarzab dem (szkoda 
marnowab miejsca na te same rzeczy). Nie idzcie az na tak 
duzq latwizn? - inaczej 99% CD b?dq zajmowac demka 
powtbrzone na zyczenie tego czy innego czytelnika (no i 
czemu 89.999 czytelnikow ma jeszcze raz oglqdab to samo 
demo...). Przeciez mozna nabyb u nas archiwalny numer 
CDA z poszukiwanym demem - i po sprawie. 

Hacker pokarany 
Wystatem juz do Was 5 listow i zaden nie zostat 
opublikowany. OSKARZAM Was o umydlne 
niepublikowanie moich listow. Sgdzg, ze nie czytacie 
wszystkich tistowf...) Zrobitem wirusa, ktdry spie*** mi 
caty dysk. Nie mogg go zniszczyd, bo jak zatgczam 
komputer, to sig wiesza i wyswietla komunikat “divide 
overflow“. (...) 

Hacker MichalzCzechowic 

Odnodnie oskarzenia - juz serdecznie nudzi si? nam 
nieustanne przysi?ganie, ze czytamy WSZYSTKIE listy, a 
drukuje my tylko Ich skromnq cz?$b (z braku miejsca, a 
lakze dlatego, ze w wielu listach powtarzajq si? te same 
pylanta itp ). Wires... a dobrze Ci tak!!!;-). Po co robiloS 
wirusa - by inny cicrpieli tak, jak Ty teraz... wi?c zobacz jak 
to smakuje! (Nie oglqdasz lilmbw sf - stworzony przez 
naukowea poiwbr ZAWSZE wyrywa mu si? sped konirofi i 
atakuje swego stwbre?,,.). Sformatuj HDD albo odpai 
komputer z dyskietkl systemowej i uruchom jakiego $ 

a nly wirusa. 

W SKWARNY DZIEN DYSZELI DO WAS.* 

Smuggler SpotniaIy & Mr Jedi 

Rozpalony 

(bo BEZ WODY, WENTYLA TORA IZONY) 



Sprz^t 9B 

Robert Zatorski 

rawdziwy boom na rynku 
kart 3D: tak mozna w 
kilku slowach okreslic to, 
co si? dzieje w sklepach ze 
sprz?tem komputerowym. 
Nie kazdy jednak decyduje 
si? na dokupienie do 

posiadanego juz zestawu karty Voodoo 
3dfx. Sq przeciez inne cudowne 
wynalazki z dopalaczem 3D na pokladzie. 
Takie wlasnie karty Hercules Thriller 3D 
(4MB i wersja z obslug? TV8MB Ram] 
postanowilismy wziqc na warsztat. 
Przeprowadzilismy w sumie kilkanascie 
testow graficznych, karty wyprobowane 
zostaly takze na okofo 50 grach, na 
koniec wrzucilismy je we wtadanie 
systemu Windows 98 Beta 3.0. Wyniki, 
jakie osiqgn?ly testowane produkty 
(szczegolnie w grach), byty catkiem 
przyzwoite, ale po kolei! Instalacja 
Thrillera nie nastr?cza zadnego ktopotu 
uzytkownikowi Windowsa 95, oczywiscie 
system nie rozpoznal kart samodzielnie, 
sterowniki przenosimy wi?c z dysku 
dostarczonego przez producenta, 
Caty ten proces trwa najwyzej 5 
minut. Wraz z kartami dofqczone 
do nich zostalo bardzo ciekawie 
zrobione oprogramowanie do 
filmow Avi i MPEG. Catosc 
przypomina domowq videotek?, 
osadzonq na regale wykonanym z 
drewna.., Na szcz?scie, na tym nie 
koniec. We wlasciwodciach ekranu 
odkrywamy kolejne okienka, ktore maj? 
nam pomoc w skonfigurowaniu 
parametrow wyswietlanego obrazu. 
Ogolnie mowiqc, calosc zrobiona 
przyzwoicie, choc zabraklo np. regulacji 
nasycenia kolorami wyswietlanego 
obrazu, co dziwi, bo karta sprawia 
wrazenie, ze posiada takie mozliwosci. 
Obraz mozemy wyswietlac w 
rozdzielczosci od 640 na 480, do 1600 
na 1200 piksele. Do rozdzielczosci 
1152 na 864 mozemy korzystad do 
16,7 miliona kolorow w 32 bitach i przy 
90 Hz odswiezania. W pozostalych 
dwdch (1280 na 1204 i 1600 na 
1200], tylko do 65 tysi?cy kolorow. Sq 
to jednak bardzo dobre wyniki dla nawet 
zaawansowanego famacza joystickdw. 
Po tych wst?pnych przymiarkach 
przyszedl czas na czyste testy! 

W imadle Quake'a 2! 

Jednym z najbardziej wydajnych testow 
graficznych jest tzw. Test Quaeke'a 
wbudowany w samq gr§, Maze go 
uruchomic kazdy, kto posiada pelnq 
wersj? gry (w tyldzie nalezy wpisac: 
Viewsize 100, Time demo 1, Map demo 
1(lub2), dm1('tubS)J. Quake pozwala 
sprawdzid w ten sposob, ile mozna 
wycisnqc z grafiki w komputerze, 
poddajqc jq doswiadczeniom na 
trdjwymiarowym srodowisku. A oto 

wynagrodzone to zostalo przy 
pozostalych aplikacjach, Okazuje si? 
wi?c, ze Hercules Thriller 3D, to bardzo 
dobra karta, jezeli chodzi o wydajnosc w 
srodowisku Windows's. Tylko czy aby na 
pewno wlasnie o to chodzilo 
producentom, ktorzy reklamujq jq jako 
cos wyjqtkowego dla graczy... 

Grac w Thrillera 

Na Thrillerze Herculesa przerobionych 
zostalo okolo 50 gier. Thriller 3D mile 
zaskakuje czlowieka plynnosciq obrazu 
jak i jego jakosciq, ktora dorownuje 

niemal 3dfx'owi!. Wszystkie mgielki, 
rozmycia czy refleksy swietlne 

sq po prostu 
doskonale 

obslugiwane 
przez kart?. 

' Pod 

Windows 38 Beta 
3.0 vs Thriller 3D 

Totalna katastrofa systemu, jaka 
nastqpila po zainstalowaniu karty w 
nowych oknach, zjezyla mi wlosy na 
glowie. Thriller, przy restartowaniu 
systemu, zwijal obraz do paska, ktory 
przebiegal przez srodek ekranu i mial 
szerokosc 0.5 cm! Calkowita destrukcja 
obrazu objawiala si? takze w 
DOS’owych grach uruchamianych spod 
okienek. Rowniez na pozegnanie 
Hercules Thriller 3D cz?stowal mnie 
prawdziwym Thrillerem w postaci 
„paska” ekranu! Niestety driver'y dla 
Windows95 zupelnie nie sprawdzily si? 
w obliczu 98»ki. Zapewne jednak przed 
premier? systemu zakotwiczq one na 
stronie Herculesa w Internecie. Poki co 
jednak, darujcie sobie jedno z dwojga, 
gdyz duet W98 Beta i Hercules Thriller 
3D to bardzo nieudane malzenstwo! 

z 3 dfx, Podsumowanie! 

Ogolnie rzecz ujmujqc, Thriller 
3D to calkiem przyzwoita 

karta graficzna. Biorqc 
pod uwag? jej 

mozliwosci w 

HT 3D EtBOOO 
Ogolny 674 460 
CAD 850 953 
Word 656 284 
Paint 541 249 

Na tym polu, Thriller niewqtpliwie 
pokazal swojq wyzszosd, chociaz dziwi 
niski wynik dla CADa, za to 

wynik Herculesa Thriller 3D i dla 
porawnania zestawu Tseng ET 6000 i 
3dfx'a. Hercules (tabelka): 

przeprowa- 
dzone testy 
opieraly si? 
jedynie na 
softwarowym 
wspomaganiu 
akceleracji. Niestety 
tutaj Hercules przegral 
sromotnie z tanszym o 
niemal polow? Tsengiem! Wyniki 
mowi? same za siebie. 

Wintach: Test w aplikacjach Windows's 
(tekst pogrubiony] 

Poniewaz gry to jednak nie wszystko, 
Herculesa Thriller 3D sprawdzilem takze 
i w prostym tescie WinTach na szybkosc 
dzialania aplikacji pod system Windows 
95. Przyjrzyjmy si? tabelce ponizej: 

warunkiem 
niestety, ze 
gra potrafi 
rozpoznac procesor 
Rendition V2200! Na 
pocieszenie zawsze 
pozostaje Direct X, ale 
wrazenia wtedy nie sq juz tak 
pi?kne! Niestety brak obslugi 
procesora 3D Thrillera, jest najwi?ksz? 
bolqczk? tej karty, na szcz?scie 
wi?kszosc nowych produkcji potrafi 
ujarzmic juz Herculesa. Pozostaje jednak 
pytanie, czy lobby uzytkownikdw 
Rendition V2200 b?dzie na tyle silne, by 
wywierad staly wplyw na producentow 
gjer...Na dzien dzisiejszy Hercules 
Thriller 3D moze jedynie pozazdroscic 
Voodoo 3Dfx. 

aplikacjach 
Windows's 

95, mozna 
pokusic si? 

nawet o 
pochwal?, 

Niestety w 
zestawieniu z tanim 

Tsengiem ET 6000 i 
Voodoo 3Dfx, Hercules 

Thriller 3D przegrywa. 
Szczegolnie gdy pod uwag? 

wezmiemy relacje cenowe 
wymienionych komponentow, 

Procesor Rendition V2200 
niewqtpliwie jednak jest ciekawym 
chipem i ma w sobie przyzwoite 
poklady energii graficznej. 

Niestety jak na razie brakuje mu 
oprogramowania, gdzie mogtby pokazac 
swoj Iwi pazur. Nie oznacza to 
bynajmniej, ze karta nie jest warta 
zakupu. Wprost przeciwnie! 

Karty testawano na sprz?cie Pll 2BB MMX, 
BA Mega Ram, plycie glewnej SOYO SY6KF. 
Sprz?t do testowania udost?pnila firma 
Commpol z Krakowa ul. Kgtowa 11, tel. 012 
325300 

640x480 320x200 
H.T. 3D+ 3dfx: 28.7 fps 
H.T. 3D ; 114 fps 24.6 fps 
Tseng + 3dfx: 28,6 fps 
Tseng : 13.2 fps (!) 27.0 fps(0 

Niestety Quake 2 nie obsluguje 
pokladowego procesora 3D Hercules 
Trhiller-Rendition V2200 (co 
bynajmniej nie jest win? 
Quake'a), polqczony zostaf 
wi?c z 3dfx'em, jak si? 
okazuje, Thriller osiqgnql 
w tym przypadku 
prawie identyczne 
wyniki co 4 MB 
Tsneg ET 6000. 
Po 

riller 3D Herculesa: zycie bez 3DFx’a 

Numer 06/90 



Sprz^t 

rcules Thriller 3D 
Mit Henculesa upada. 

Tapruiiia, renomowanalirma, 

prodnliujp jeszcze dwa lata lemu bardzo 

dobra i bardzo drbgie karty graliczne, 

teraz wypuszcza na rynek takze produkty 

przecigtae, do jakich niewglpliwie nalezy 

model o nazwie Thriller 30. 
DAWIP Kliszewski Do testow otrzymatem 

kart? wyposazon? w 4Mb 
SGRAM buforu rysowania 
i w wersji AGPtAdvanced 
Graphic Port - nowe 
zl?cze tylko dla karty 
graficznej, ktore to 

umozliwia mi?dzy innymi wykorzystanie 
przez ni? pami?ci RAMI: Wedtug 
zat?czonej instrukcji Thriller moze 
posiadac wejscie/wyjscie sygnalu VHS, 
wyjscie sygnatu SVHS oraz .Stereo 
Glasses Connector"- zt?cze do 
trojwymiarowych okulardw. Bytem 
bardzo zawiedziony, gdy po 
rozpakowaniu okazalo si?, ze ta karta 
ma tylko standardowe wyjscie VGA. Dla 
porz?dku dodam, ze nowy model 
Herculesa otrzymat procesor Rendition 
V2200 zapewniaj?cy wszystkie 
standardowe funkcje karty 3d, ale... 
wraz z bibliotek? DirectX. Niestety nie 
znalazlem zadnej gry bezposrednio go 
wspieraj?cej. Na opakowaniu co prawda 
bije w oczy napis, ze dot?czono „gor?ce, 

trojwymiarowe gry akcji", lecz tylko 
do karty w wersji 8Mb. Na zbiorczym 
CD znajduj? si? sterowniki do 
wszystkich produkowanych modeli, 
DirectX pi?tka, kilka dodatkowych 
programikow tnic ciekawego) oraz 
jakies stare dema dawno 
zapomnianych gier. 

Dochodzimy teraz do sedna. W samej 
karcie nie ma nic specjalnego i z 
pewnosci? mozna by znalezc 
kilkanascie znacznie lepszych 
produktow, Nie nalezy ona jednak do 
najgorszych, Troch? klopotow moze 
sprawic samo umieszczenie karty w 
komputerze, lecz wynika to z duzego 
zag?szczenia stykow w zl?czu AGP i 
dotyczy to kazdej karty w tym 
standardzie - po prostu trzeba 
dokladnie docisnqc, tak aby rowno 
dolegata na obu koncach slotu. Sama 
instalacja w systemie Windows95 
przebiega bezproblemowo, Na plycie 
CD umieszczony jest program, ktory 
cat? instalacj? przeprowadzi 
samodzielnie, a uzytkownikowi 
pozostanie tylko wybranie 
komponentow do instalowania. We 
wlasciwosciach ekranu pojawiaj? si? 
nowe opcje, tarn mozemy regulowac 
cz?stotliwosci? odswiezania i 
sterowac funkcjami 3D karty: 
wt?czac/wyl?czac filtrowanie textur, 
mipmaping. Jednym z bt?dow, jaki 
zauwazytem, jest niezapami?tywanie 
ustawieri 11przesuni?cia” obrazu. Gdy 

zmieniamy 
rozdzielczosc 
lub cz?stotliwosc 
odswiezania; wtedy 
cz?sto zachodzi 
potrzeba 
przemieszczenia 
wyswietlanego 
obszaru w lewo/ 
prawo, gdra/dot. 
Mozna zrobic to, 
regulujqc monitor lub 
ustawieniami karty 
graficznej. Te wtasnie 
ustawienia po 
zrestartowaniu 
komputera nie s? 
zapami?tywane. 

Jak juz wczesniej pisatem, Thriller 3D 
wspolpracuje z grami wykorzystujqcymi 
bibliotek? DirectX. Nie we wszystkich 
grach odczutem popraw?, na przyklad 
.Myth” dziala praktycznie bez roznicy 
na dowolnej karcie (za wyj?tkiem 
VooDoo), ale w grach Tomb Rider 2, 
TOGA, Jedi Knight poprawa jakosci i 
pr?dkosci dziatania jest mocno 
odczuwalna. T? ostatni? mozna 
uruchomic fi pograc] wtrybie 800x600 
w hi-colorze, z filtrowanymi Texturami i 
mipmapami i co najciekawsze, dziala 
ptynnie. TOGA, pomimo, ze nie wspiera 
procesora Rendition V2200 
uruchomiona z opcj? ..autodetect" 
wygl?da i pracuje znacznie lepiej niz na 

ORUHSKIE KOtO 
Marcin serkies 

Wtasnie siadalem do recenzowania nowego 
\m, gdy naczelny poprosil mnie na 
dywanik. Udatem sig tam myslgc, co oslalnio 
przeshrobalcm, a tymczasem nie byfo sic 
czego bac. Jedyne co mnie spolkato, to 
wroczenle mi sporego pudta z rfiwnie im 

zawarloscia. Matq ctiwilk^ zajplo mi 
wydobycie z karlonu tego, co jest chyba 
marzeniem kazdego mitosnika symulalorow - 
wdlantu. 

ostawmy jednak jeszcze na 
chwil? gldwnego bohatera i 
przyglqdnijmy si? jego 
towarzystwu. Otdz w 
pudelku oprocz samego 
„towaru" znajduj? si? 

jeszcze dwie calkiem spore ksi?zeczki - 
jest to instrukcja t?cznie w dwunastu 
j?zykach. Wsrdd nich znajdziemy nawet 
tak egzotyczny j?zyk jak polski, co 
niestety nie jest jeszcze regut?. Z 
instrukcji dowiemy si? np., jak podt?czyc 
joya do komputera, jak przygotowac go 
do pracy, jak zainstalowac w Windowsie 
95 itp. Jesli chodzi o t? ostatni? 
informacj?, to sprawa jest bajecznie 
prosta - wystarczy dodac do listy 
joystickow czteroprzyciskowy wolant z 
przepustnic?, a nast?pnie zaznaczyc we 
wtasciwosciach, ze joy obsluguje 
rowniez ster. 

No i wygadalem si? - wiecie juz 
wszystko - ze ThunderWheel ma cztery 
przyciski, ze ma przepustnic? i 

potencjometr 
'„robi?cy” za 
ster. Ksztatt 
catego 
urz?dzenia 
przypomina klasycznego wolanta z 
samolotu. Przyciski fire umieszczone s? 
pod palcem wskazuj?cym i pod kciukiem 
z obu stron dr?zka, natomiast 
przepustnica i ster znajduj? si? w 
podstawie urz?dzenia, co uniemozliwia 
dost?p do nich, gdy trzymamy obie r?ce 
na dr?zku. Wprawdzie nie jest to wada, 
ale ja - nieprzyzwyczajony do tego typu 
urz?dzen - nie bytem zbyt zadowolony, 
gdy co chwil? (np. podczas walki 
kofowej) musiatem odrywac jedn? r?k? 
od dr?zka, zeby np. zmienic ci?g silnika. 
Denerwowato mnie to dlatego, ze joy 
traci wtedy przyczepnosc do podtoza, 
ktora nawet przy korzystaniu z obu r?k 
nie jest najlepsza: przyssawki nie 

,,software rendering". Poprawa jakosci 
nie dotyczy jednak gier Quakel. Quake2. 
Thriller nie obsluguje standardu OpenGL 
Inaczej maj? si? takze sprawy z 
WindowsNT 4fG, w takim systemie 
takze prdbowalem uruchomid Thrillera. 
Pisz? nprobowatem", bo mi si? nie 

udafo. W juz zainstalowanym 
Windowsie, w trybie VGA 

- ™ uruchomitem instalatora 
karty graficznej z plyty 
dostarczonej przez 
producenta i przy tescie 
dowolnego trybu 
graficznego uzyskiwalem 
czarny ekran. Nie pomogt 
restart komputera ani 
ponowna instalacja 
sterownikow karty. 
Zniech?cony tymi probami 
zrezygnowatem z 
przeinstalowywania na 
nowo catego systemu, 
by dokonac proby 
ostatecznej. Zrzucam 
cat? win? na 

niedopracowane sterowniki i 
mam nadziej?, ze w internecie b?d? 
niedlugo dost?pne poprawnie dziataj?ce. 

Ogolnie karty graficznej Thriller 3D nie 
polecam, a przynajmniej nie w wersji, 
ktor? testowalem, to znaczy bez 
rozszerzeri VHS, SVHS [ktore i tak nie 
wiadomo, czy dziataj? poprawnie]. 
Obecnie, przy tak duzym wyborze kart 
graficznych z akceleratorami 3D mozna 
wybrac produkt znacznie lepszy, lepiej 
oprogramowany i przede wszystkim, na 
ktorym opieraj? si? producenci gier, Sila 
karty z dopalaczem 3D polega na tym, 
ze jej mozliwosci wykorzystywane s? w 
konkretnych programach, bez nich nasz 
super akcelerator dziata jak zwykta 
SVGA, a czasami nawet gorzej. Nalezy o 
tym pami?tac, zakupuj?c now? kart? 
graficzn?. 

dziataj?, a podstawa jest za lekka. 
Tak juz catkiem przy okazji: jesli juz 

mdwi? o budowie, to musz? 
wspomniec, ze ThunderWheel jest, 

delikatnie mowi?c, niezbyt ladny. 
Wszystko byloby w porz?dku, gdyby nie 

potencjometry przepustnicy I 
steru, ktore z wygl?du 

r przypominaj? te montowane w 
dalekowschodnich zabawkach dla 

dzieci. Ale przeciez mozna to przezyc, 
jesli sam joy jest tego wart, a ogolnie 
rzecz bior?c ThunderWheel przypadl mi 
do gustu. Wprawdzie niebyt nsdaje si? 
do gier typu Sega Rally, bn wtedy 
po catym stole, ate calkiem dobrze 
sprawuje si? w symulatorach. Jest 
calkiem precyzyjny, wygodny. no i w 
sumie co tu wi?cej chciec. To po prostu 
normalny .czteroprzyciskowy wolant z 
przepustnic? i sterem" bez zadnych 
dodatkowych bajerow i jako taki 
sprawuje si? doskonale. Mog? smiato 
polecim amatorom bujania w obtokach 
na lataj?cych maszynach, Do dzietai 

■ 
Sprzet do testowania udost^pnila fjrma Commpol z 
Krakowa uL Kqtowa 11, tel. 012 3253qq 
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ght Fighter Game Pad: dwa w jednym! 
Gzy kiedykolwiek Game Pad dordwna 

Joystickowi? Trudno powiedziec, oba 

urzgdzenia majq swoje mm gorgcych 

zwolannlkdwjak i wrogow. Sight Fighter 

Digital chyba miat pogodzic obie 

zwadnione stnony, bo Igczy w sobie tah 

cechy znane z Game Padow, jak Joyow. 

Robert Zatorski Zpodstawki wystaje krotki 

drqzek z kulkq (bez 
skojarzeri], a dodatkowo 
mamy do dyspozycji takze 
8 klawiszy. Takwi?c 
znikn?ty typowe dla padow 

przyciski do sterowania 
komputerowych obrazow. Szkoda, ze 

plan „Dwa w Jednym” troche si? nie 
powiodt Trustowi. Juz po kilku 
minutach grania kciuk, ktorym 
kierujemy mini-drqzkiem, boli 
niemitosiernie wykluczajqc jakqkolwiek 
przyjemnosc z zabawy. Dodatkowo 
kierowanie ci?zarowkq np. w Monster 

Track 2, byla tak ktopotliwe, ze juz 
lepiej bylo pozostac przy klawiaturze. 
Podobne wrazenia odniosfem takze i na 
innych ..samochoddwkach". Za pomocq 
Sight Fightera, po prostu nie sposob 
w nie grad... Nowego Pada, 
postanowilem sprawdzic takze w ogniu 

walki Quake 2. Niestety i tutaj 
urzqdzenie to zawiodlo na catej linii. 
Postac, ktorq miaiem kierowac, 

poruszala si? niezwykle chaotycznie 
we wszystkich kierunkach, tylko nie 
tam gdzie powinna. Nie wspomn? juz 
przez grzecznosc o namierzaniu 
wrogdw, ktorzy znajdowali si? 
powyzej ..mojego" zofnierza, Ale 
powiedzmy sobie szczerze, kto gra w 
Quake'a za pomocq Joya? Kolejny 
rodzaj gier, jaki wziqtem na warsztat 
Sight Fightera, mozna okreslidlako 
..mordobicia". I co si? okazalo? Otoz 
ten game pad jest wprost stworzony 
do takich gier: kopniaki, obroty i 
wyskoki, z takim urzqdzeniem to 
prawdziwa przyjemnosc, no i w koricu 
mozna wykorzystac wszystkie 
klawisze! Tak, w grach gdzie liczy si? 
sila pi?sci, Sight Fighter Digital 
spisywal si? znakomicie. Nast?pnie 
postanowilem zajqc si? losami pi?knej 
Lary w Tomb Raiderze 2. Niestety 

tutaj nie bylo juz 
takpi?knie, 

zeby nie 
powiedziec zalosnie. Kilka razy 
wpadlem dzi?ki nieskoordynowanym 
ruchom w takie dziury, gdzie diabel 
nie mdwi nawet dobranoc. Rownie 
bolesnie Lara musiala znosic 
kilkakrotne upadki w najmniej 

oczekiwanych momentach, np. 
podczas nieudanych skokow przez 
kamienie. Niestety test Tomb Raidera 
dowiodl, ze wyrob Trusta tutaj nie 
pasuje. Coz, wytrwale dqzqc do celu 
postanowilem zrobic zwrot ku 
symulatorom lotu. FI8 Korea, az si? 

prosil by zaaplikowac mu dawk? latanie 
na Padzie. Jedno jest pewne, w 
kategorii ewolucje w powietrzu i na 
ziemi, nikt mi nie bylwstanie 
dorownad, kiedy korzystalem z tego 
Pada. Mam tylko dziwne wrazenie, ze 
nie chodzilo w tej grze bynajmiej o 
zawody akrobatyki powietrznej! 
Niestety lot za sterami Jrusta” 
konczyl si? najcz?sciej naglym 
przepadaniem maszyny lub szybkim 
korkociqgiem w falach oceanu. Brak 
zmiennego stopnia nacisku na 
przetqczniki po zastosowania. 

cyfrowych wylqcznikow mscit hsi? na Sight Fighterze 
niemal w kazdej grze, 

k gdzie wymagana bylq 
Ik plynnosc ruchu. Ale 

podobne zarzuty 
mozna skierowac 
do calej kategorii 
Padow. Najlepiej 

maszynka Trusta 
zachowywala si? w 

grach czysto 
zr?cznosciowych 
tkosmiczne strzelanki, 

jazda samochodami po torze tylko 
w lewo i prawo itd.]. Pomysl dolozenia 

edator? sposob, aby zapewnid maksymalny 
komfort pracy. Wygodna manetka 
jest takuksztaltowana, 

aby r?ka mogla & 

MndgoSC JoystickAw na rynku moze oniesmielic. Jak z dziesigtkow modeli wybrac taki, 

Miry okaie sly nlezawndny, wszechstronny i tani. Ostatni warunek okreila zasobnnsi 

naszej kieszeni, jednak dwa pierwsze wymagajy juz znajomosci tematu. Zazwyczaj nie 

mamy okazji przeteatnwac interesujpgn nas modelu i niejako skazani jeslesmy na 

zakup „kuta w workn". Dlalego tez, specjalnie dla Was, z petnym paswigceniem 

dokonaliimy kompleksowych tesliw specjalislycznegn juya: Predator Extreme lirmy 
Trust. 

swobodnie 
spoczywac 
na 
specjalnym 
kolnierzu, 
dzi?ki czemu 
nie czujemy 
zm?czenia 
dloni w 
trakcie 

ANDRZEJ SITEK" 

rust Copmputer Products 
ma w swojej ofercie wiele 
akcesoriow 

komputerowych, a joysticki 
stanowi? powazn? jej 

czesc. Predator jest 

jednym z ciekawszych modeli firmy, i 
zostal przygotowany specjalnie z 
mysl? o wymagajqcym graczu. 

Tak jak wi?kszosc nowoczesnych 
modeli, Predator charakteryzuje 
si? oplywowymi, ergonomicznymi 
ksztaltami opracowanymi w taki 

malego drqzka sterowniczego, 
imitujqcego Joystick, choc ciekawy, tQ 
wykonany zostal dziwnawo. Zelazna 

konstrukcja mini-wajchy jest 
niewygodna w uzyciu i powoduje 
wi?cej stresow niz radosci. Chociaz po 
kilkugodzinnym treningu w grach 
lpkarate" doszedlem do takiej perfekcji, 
o jakiej trudno nawet marzyc, 
korzystaj?c z klawiatury czy 
Joystick's. Testy na grach wykazaly 
chyba jasno, ze Sight Fihter nie moze 
miec uniwersalnego zastosowania w 
grach komputerowych. Powinien on 
bye wybierany tylko przez tych, ktorzy 
preferujq gry czysto zr?cznosciowe, 
nie wymagajqce „mi?kkosci" ruchow. 
Piszgc krotko, ten model Game-Pada 
adresowany jest glownie do ludzi 
lubiqcych ..twarde" gry. W 
przeciwnym wypadku czeka was 
niemile rozczarowanie omawianym 
produktem. Szkoda, ze Trustowi nie 
udalo si? stworzyc przyrzqdu 
uniwersalnego, bo jakosc wykonania 
Pada jak i jego dokumentaeja jest 
raezej na przyzwoitym poziomie. 
Kazdy, kto nie zna angielskiego, moze 
zapoznac si? z instrukcj? uzytkownika 
takze i po polsku, co dobrze swiadezy 
o producencie. Tak czy siak, przyrzqd 
opisany powyzej sluzy do grania tylko 
w okreslone gierki. Jest jednak w tym 

dobry. 
Pada testowano dzi?ki uprzejmosci firmy 
Commpol z Krakowa, ul. Kqtowa 11, 
tel.012325300 

Manetk? wyposazono w cztery 
przyciski i „grzybek". Co ciekawe, 
jeden z buttonow znajduje si? tak 
nisko, ze do jego obslugi konieezny 
jest maty lub serdeezny palec. 
Rozwiqzanie sprawdzilo si? w trakcie 
gry, jednak precyzuje si? inne 
zastrzezenie. Pb pierwsze, przyciski 
na drqzku s? kanciaste i po kilku 
godzinach zabawy po prostu bol? 
palce. Ponadto button znajdujqcy si? 
obok grzybka tnajwi?kszy] jest trudny 
do obslugi. Umieszczono go nieco za 
wysoko i jego uzywanie nie jest tak 
intuicyjne jak bye powinno. Ciekawym 
rozwiqzaniem jest natomiast 

mozliwosc trwalej zmiany 
ustawienia joya w odniesieniu do 

osi pionowej. W masywnej 
podstawie znajduje si? po prostu 
ruchoma obr?cz, w ktorej 
zamontowana jest manetka. 
Jezeli jq obrbeimy, mozliwe 
b?dzie bardziej swobodne, 

taerflpo 



loi 

zgodne z naszymi przyzwyczajeniami 
ustawienie pod r?kq przepustnicy czy 
kilkunastu przyciskow. Dobrym 
rozwiqzaniem jest tez umieszczenie na 
spodzie podstawy Predatora suwakow 
do centrowania. Dzi?ki temu nie 
musimy obawiad si? przypadkowej 
zmiany ustawien, gdy wykonujemy np. 
trudnq snajperskq misj?. 

Predator jest oczywiscie tradycyjnym 
joyem analogoviym podtqczanym do 
serial portu. W zestawie znajdujq si? 
jednak dwa dwumetrowe kable. Na 
drugim umieszczono ..przejsciowk?", 
czyli wtyk, do ktdrego podlqczamy 
wyjscie klawiatury i zalqczamy do 
gniazda w komputerze. Dzi?ki temu 

rozwiqzaniu mozemy szybko i latwo 
zdefiniowac dwanascie klawiszy 
znajdujqcych si? na podstawie 
joysticka. Umieszczono je 
symetrycznie na duzej, wygodnej bryle 
podstawy. Pomi?dzy dwoma 
zestawami przyciskow Cpo szesc 
klawiszy], znajduje si? przepustnica 
oraz kontrolka pracy urzqdzenia. 
Ponizej lewej palety przyciskow 
odnajdziemyjeszcze przelqcznik. Za 
jego pomocq b?dziemy mogli wybrac 
alternatywne oblozenie klawiszy. Jezeli 
nie chcemy uzywac przyciskow lub 
obawiamy si?, aby przypadkowo nie 
wlqczyc jakiegos w trakcie gry, 
skorzystamy z wytqcznika 
umieszczonego ponizej drugiego panelu 
z buttonami. Mimo ze dysponujemy 

olbrzymiq ilosciq mozliwych do 

zdefiniowania przyciskow, w trakcie 
gry wynikly pewne problemy, Okazalo 
si?, ze umieszczenie tak duzej ilosci 
klawiszy zbyt blisko siebie powoduje 
bl?dy i pomytki w czasie zabawy. 
Poniewaz klawisze majq identyczne 
ksztalty, a przestrzenie pomi?dzy nimi 
sq niewielkie, praca nie jest 

satysfakcjonujqca. Nie ..naprawia" 
tego nawet wprawa, ktorej nabiera si? 
z czasem,; 

Odnosnie przepustnicy zabraklo mi 
troch? oznaczenia minimum i maximum 
..mocy". Nie jest to moze wielka rzecz, 
ale przy profesjonalnym [i drogim] 
joysticku skala powinna bye 
oczywistym standardem. Szkoda 

pozwalalaby graezom na swobodne 
rozglqdanie si? podezas gry, fviimo 
wszystko z Predator Extreme na 
pewno latwiej zy6 \ poruszac si? w 
„gierkowym" drodowisku. Produktten 
moze okazad si? dobrq propozycjq dla 
osob, ktdre potrzebuj? wi?cej niz 
dziesi?c przypisanych joyowi 
przyciskow. W innym wypadku 

polecalbym moze nieco drozszego, ale 
jednak zdecydowanie lepszego joya 

Microsoftu: Sidewinder Precision. 

Joya testowano dzi?ki uprzejmosci firmy 

Commpol z Krakowa, ul. Kqtowa 11, 

tel.012325300 

k pograd z sqsiadem przez dciane? 
Muz lajogg i znudzifo ci m granie 
sam. Pnzeglqdasz opis i znajdujesz 
opejs gry przez sie£, a za iciaeg mieszka 
ktlega najaey ten sam problem. Co 
zrebid, by zagraC razem? Mosisz 
Mmt 8IEC. Wbrew pozorom lo aic 
iridBego przy dwbch koraputerach. 

LESZEK WESOtOWSKi Po pierwsze musicie z 
kumplem kupic dwie 
jednakowe karty sieciowe. 
Na gieldzie ich ceny 
ksztaltujq si? od BO zl za 
kart? zgodnq ze 

standardem NE2000 do 300 zl za 
kart? 3Com z dozywotniq gwaranejq 
Cjak si? uszkodzi, to wymieniajq na 
now?]. Na poczqtek polecam kart? 
NE2000 z wyjsciem BNC Ctzw. cienki 
koncentryk). Najlepsza sytuaeja to 
dwie jednakowe karty, jest wtedy 
mniej problemow (jedne sterowniki, 
lepsza kompatybilnodc). Nast?pna 
wazna sprawa: musicie kupic kabel. 
Potrzebujecie troch? cienkiego 
koncentryka Uwaga! Jest on bardzo 
podobny do kabla antenowego. Nie 
pomylcie si?, ma bye do komputerow. 
Na zakonczeniach kabli b?dq potrzebne 
koncowki oraz po jednym trojniku i 
terminatory (radz? sprawdzic, czy 
rzeczywiscie majq 50 Ohmow, mi?dzy 

bolcem i obudowq rzecz jasna). To, jak 
Kabel przeciqgniecie, to juz wasza 
sprawa, ale pami?tacie, nie moze bye 
dtuzszy niz 185 metrow. 
Po wtozeniu kart do komputerdw i 
spi?ciu ich ze sob? sprawdz, czy 

wszystko jest dobrze potqczone. 

Potrzebny b?dzie miernik. Na obu 
koncach kablach z zafozonymi 
trojnikami i terminatorami ma bye: na 
trojniku 25 ( po wyj?ciu trojnika 50 ]. 
Jak juz upewnimy si?, ze tyle jest, to 
mozemy zaczynac instalowac siec. 

Jako system sieciowy polecam 
Windows 95 . W miar? prosto si? 
instaluje w nim siec i do tego prawie 
kazdy go ma w swojej maszynie. 
W panelu sterowania wybierz ikon? 
SIEC, nast?pnie przyeisk DODAJ i 
wybierz KARTA. Jesli w spisie nie 
b?dzie waszej karty, to wtozeie 
dyskietk?, ktora jest dolqczona do 
karty [sprawdz to, gdy kupujesz). Po 
zainstalowaniu karty zaezynamy bawic 
si? w protokoiy. Protokol to wspolny 
j?zyk komunikaeji komputerow w sieci. 
Najlepiej to zrobic, instalujqc uslug? 
KLIENT dla odpowiedniej sieci. Dla nas 
b?dzie to Siec Microsoft Networks. 
Po wybraniu jej program sam doda 

odpowiednie sterowniki. 
W razie problemow 
nalezy zrobic to r?cznie. 
Zndw wybierz DODAJ 
nast?pnie PROTOKOL, tu 
zaznaez MICROSOFT. 
Pojawi si? okienko z 
rysunku 1. W zaleznosci 
od typu gry nalezy 
zastosowac odpowiedni 
protokol. To, co b?dzie 
nam potrzebne, to 
MICROSOFT DLC, 
NETBEUI, Protokol 
zgodny z IPX/SPX. 

Nast?pna wazna rzecz to wfqczenie 
udost?pniania plikow w sieci. Zrobisz 
to, wybierajqc przyeisk w oknie 
glbwnym UDOST^PNIANIE PLIKOW I 
DRUKAREK. Jesli chcesz, aby kolega 
drukowal na twojej drukarce, zaznaez 
wszystko. Gdy chcesz tylko, by widziat 
twoje pliki, wybierz opcj? pierwszq 
Cpatrz rysunek 2]. 

Mamyjuz kart?, protokoiy, 
udost?pnianie - brakuje nam jeszcze 
jednej rzeezy: ustawienia nazw na 
nasze komputery i ustalenie grupy 
roboczej. Nazwy muszq bye rozne, np: 
GRACZ1 i GRACZ2, alejednakowa 
musi bye nazwa grupy roboczej np: 
GRY. Opis komputera nie ma wptywu 
na dziatanie sieci. 

Teoretycznie jesli zrobiles wszystko 
poprawnie, po zresetowaniu 
komputera obie maszynki powinny si? 
widziec w otoczeniu sieciowym. Jako 
ciekawostk? polecam programik 
WINPOPUR nie b?dziesz musiat 
dzwonic do kolegi za scian? przez 
telefon, wystarezy ze napiszesz 

wiadomosc w okienku i wyslesz jq do 
kolegi. Jako dowod, ze taka siec dziala. 

Teraz juz tylko pozostaje kwestia 
wyboru dobrej gry, ale to 

pozostawiam waszej inweneji i 
gustowi... 

Konfiguracja | Identyfikacja | Kontrola dost$pu ) 

(7 £hC9 mie£ mozliwo££ udostgpniania innym moich plikPw 

T~ Chc$ miefe moiliwo36 udost?pnlan)a innym moich drukarek. 

Anuluj 

JLfjll] 

c OK 

_Qodaj.._| _Uaurt_| ^a4ciwo6ci 

padsiawowa__ 

jKlient sieci Microsoft Networks _ _I 

Udflst^pnianie plikdrw i drukarek.. ; 

Opis 
Aplikacja Klienl sieci Microsoft Network umoilliwio podlqczanie si$ 
do innych komputer6w Microsoft Windows omx serwsrAwi 
korzystanie z udoetgpnienycb przez nie prikdw i drukarek 

Anuluj 
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dewinder Game Pad 
PM... PsHVilatem. Po co komule 
ganepidy... W sipzelankach 
trAjwyniarowvch i spulalorach i lad 
najlepszy jasl mdj wspanialy analogowy 
jiy, nnrdobicia I zrccznoscidwki najlepiej 
HjiPzmKprzezklawia(upg...Jedynie 

maniiey konsol nie moga sip ppzyzwyczaifi 
do puenwych kontpolepdw. W lakim 
sceptyezip podejsciu do gamepadOw 
trwaten stdo niedawna, kiedylo 
masialea aocno zwerytikowaO swoje 
paglgdy.lSalo sic tak za sprawq firmy 
Miepasift, znanej gliwnie z ppodukcji 
apraiPaHewania. OtAz koncepn ten 
sprzedaje hkze calkiem ppzyzwoile 
koptpalepydo giep.Sglo Microsoil 
Sidewnder 3D Pro i Microsoft Sidewinder 
Ease Pad. To wladnie ten drugi stal sig 
sprawBi aafej rewotueji w moich 
przatnaaaiach. 

tUKASZ BONCZOL 

zewn?t n cacko to Zwygl?da niczego sobie. 
Elegancka. czarna 
sylwetka dobrze lazy w 
dtoni. widad ze stylisci 
mocno si? wysilili. 
WyprofiSowanie troch? 

przypomina pada od Playstation. Co 
wi?cej? Osiem przyciskdw fire, z tego 
dwa wygodnie umieszczone pod palcami 
wskazuj?cymi, co daje wrazenie 
naciskania na spust. Oprocz tego 
„sterownik krzyzowy" [chociaz krzyza 
to on nie przypomina, w akcji sprawdza 
si? o wiele lepiej od standardowych 
krzyzakow], przycisk start oraz 
specjalny przycisk dziataj?cy na 
podobnej zasadzie co shift na 
klawiaturze [sam nie powoduje niczego, 
dziata tylko w kombinacji z jednym z 
przyciskdw fire, co zwi?ksza ich liczb? 
do szesnastu]. Mamy tez i tajemniczy 
guziczek z podpisem ,)mode"..Po kilku 
nacisni?ciach nie zauwazam zadnych 
zmian na ekranie. Tylko male zielone 
swiatelko na obudowie co chwila zapala 
si? i gasnie. Zdezorientowany poddaj? 
si? i odpalam helpa. Okazuje si?, iz moj 
czarny pupil posiada zaraz pod wyjsciem 
kabla l?cz?cego z komputerem port na 

drugiego joya. Mozemy tam podt?czyc 

inne urz?dzenie, a gdy chcemy z niego 

skorzystac, wystarczy nacisn?c 
przycisk „mode\ (Nie da si? jednak 
grac oboma jednoczesnie. Wyj?tkiem 

jest podt?czenie ze sob? dwoch 
Sidewinderow, ale system ten dziala 

tylko w odpowiednio 
kompatybilnych grach.) 
Wydaje si? to bye idealne 

rozwi?zanie dla osob 
posiadaj?cych wi?cej „wajch" 
i tym podobnych. Nie ma 
jednak rozy bez kolcow. Jezeli 
myslicie, ze podezas gry 
mozna swobodnie przet?czac 

joye, to jestescie w bl?dzie. 
Owszem - pod niektdrymi, 
przewaznie dosowymi 
gierkamijest to mozliwe, 
jednak bardzo cz?sto wi?ze 
si?tozrozkalibrowaniem 

jednego lub obu urz?dzen. 
Dodatkowo w niektorych, 
zwlaszcza starszyeh wersjach 
Windowsa’95, i tak musimy 
wejsc do panelu sterowania, 
aby zdefiniowad zmian? 
kontrolera. No coz, 
przynajmniej nie trzeba 
grzebac si? z przel?czaniem kabli z 

tylu komputera. 

Instalujemy dolqczone na plytee CD 
drivery. Jest wsrod nich program 
pozwalaj?cy przypisywac 
poszczegdlnym przyeiskom pada 
odpowiednie klawisze z klawiatury. 
Dodatkowo istnieje mozliwosc 
lppodpi?cia" odpowiedniego zestawu 
przyciskdw do okreslonej gry, Jest to 
duze ulatwienie, gdyz nie potrzeba si? 
juz potem martwid, ze uruchomimy 
Np. Quake z zestawem klawiszy 
zdefiniowanym na Need For Speed. 
Po prostu uruchamiamy Quake i nie 

musimy si? juz martwic, czy 
poprzednio nie zostawilismy ustawien 

z NFS. 

Q.K Teraz sprawdzmy jak to dziala. 
Najpierw troch? czasu lpzejdzieM nam 

na przystosowanie si? do nowego 
sposobu sterowania, ale potem jest 
juz tylko lepiej. Testowanie 
rozpocz?lem od Sega Rally 
Championship. Jezdzilo mi si? po 
prostu bosko, Nie moglem uwierzyc, 
ze za pierwszym przejazdem pobilem 
swdj dotychczasowy rekord. W innych 
wy£ctgsch tez sobie poszalalem. 

Generalnie, mimo iz pady do sciganek 
stworzone nie zostaly, to Sidewinder 
sprawdzal si? w nich znakomicie. 
Hmm,„ A moze by tak sprobowad z 
symulatorem? Przetestowalem kilka 

symulacji lotniczych i nie bylem juz tak 
zachwycony jak w przypadku 

rajdowek. Werdykt brzmi: w 
symulacjach nadal rz?dz? analogowe 

wajehy, padem nie gra si? juz tak 
dobrze, ale i tak jest o niebo lepiej niz 
na „kibordzie". Mil? niespodziank? 
sprawil mi jedynie X-Wing vs. Tie- 
Fighter. Z latwosci? zaopiekowal si? 
wszystkimi osmioma przyeiskami 
„fire", ktore znalazly pakrycie z 

najistotniejszymi systemami statku, a 
do tego swietnie mi si? sterowato 
przy pomocy P)krzyzaka”. Naprawd?, 
dziecko Microsoft potrafi wycisn?c z 
tej gry bardzo wiele. Ze smutkiem 
stwierdzam, iz w zaden sposdb nie 

udalo mi si? skfonic urz?dzenia do 
wspdlpracy z Quake 2. 0 zaletach 
uzywania gamepada w mordobiciach i 
grach sportowyc^oraz typu Jecisz 
statkiem kosmic^nym widzianym z 
gory, boku czy czego tam jeszcze, i 
naparzasz do wszystkiego, co si? 
rusza i nie rusza" pisal nie b?d?, bo s? 

one oczywiste. 

Sterownik krzyzowy stawia 
nieznaezny opor, co powoduje zludne 
uczucie analogowosci i znaeznie 

ulatwia precyzyjne celowanie. 
Wszystkie guziezki s? w zasi?gu dla 

nawet niewielkich dloni. Produkt 
Microsoftu jest Ejak dla mnie) 
zdecydowanie najlepszym padem z 
tych dost?pnych na rynku, a jedn? z 

jego nielicznych wad, oprocz 

problemow podezas pracy w Dosie i z 
obslug? niektdrych dosowych gier, 

moze bye tylko cena (rz?du 200 zt), 

Jezeli w najblizszej przysztoSci 
planujesz zakup pada, a masz troch? 

kasy, to gor?co polecam 
Sidewindera. ■ 

Numer 06/99 



ok: AZ UOMPUTERS. ul. Ugfanows B/t tofc Wt Blatsku High: ONHTEL ul Cyriiarska 34; BydgonocFHU ARTDM BIS, 

VE&IS, ul Sdanskn 69, flylomi BIST COM. ul ffalejowa 6; JOV COMPUTER. gt Arfci Bosiks 3; V06I3, uL Slmtdw 
C^ftsiMhow*: PW GOLD FAJEftWEflK Al, NMP 12d; VOSlS, ul. flJgfod&M 3; Gdansk: Aft-MEOlA, uL Glwtyrtska 3. 

tto 245: OPTltyUS $A, ul. Remains 96: VdBlS. uj. tiirimtffiQo IQ; Gdynia: JTC FESI ul. $laroWfrI«fe£ 4flt. 
17/TEt Kutowite; FH REPAID, ul P Sfcafgl 6; FH IASTA, ul Droidfiw 133?: MICRQMAM ill, ftozdjieAskittgu 1B8br 
ORE, til P SteiEfi 6, VOB3S, ul JaMonowa 9a. Klcdrkr GEOS COMPUTE! II S£, ul ErtmwBldgta 2; Krakfiw: JOY 

&1ltiqvwfc&*go 17 Fli GIGA, ul Wiife 10; VOBIS, ul. K^kcwjWMu^iniEMPlk ul Krakuwskk PrjsdmtBici* 59; 

JOYCOMPLirm. ulfJ.ii uiuvw 16s CPUII uf. Gdafiska 0;ATf 10J-:. ul Frotrkow^cBAB. 

I ill Mtfmlwrah 40; OPTIMUMS A, ul MitoluwkA 3|; ftattAfliJi; 0©$ G(IMPUTER II SjC^ ul NupedlajlDitd 6-8. 

loteia pa*h»!i'il.^((iiiHpJOT CDMPigg |l|||nHBl!l[NErai®fe.!^^^ 

I- STAR COMPUTERS. 
IpWQLSKA 6; EMPIK. 

V08IS, ul Twarda 64, 
Uiil Sicvvsk a 6/7 llljs; 

apttWiiwrtitt:0r.ul.Waf. 
ul EWedetlith %k 0PT1EVSUS 
BviPtu^Jth 27a Churn w: V 
amiconw, flwmzet Gl. PKP 
.it Linfct^Xa 21 bo* 53; VOB 
H Raiilia 3 UN IB IT, u9 

COMPUTER. til GuegcrtJ 
Legnica: AO AXLANO ALEX t 
VD03S. ul Pioirkuwiska 20' 
Maws Rtida 4: GEOSOQMF 
TIWtMEX, ul. Owofkowa l 
lllp si 313 ul PdKUtlakrego 

jpiil Pmkowa 7, VO&IS, ul. 
* ul NAwySvri&t 15/17, ylJ 

ul Ta?gpwb 33 a Wraclow; 

VU8I8, ul YV. WyfpMtfH! 

toga ft vl §vt Majfjj 
Soekii^Va 68; Sfctfiovi 
t ifl. Rytlla 60j $Wtnctt|h 
22; DSKAR'&lIgaMs 20 
idnctsci fon>jDwcj43/45| 
23/30; ZanQit: OtRCQj 

4Diui^CC 

“,p ? 

Wi$c8j ififormacjl uzy$ka$2 foTnumerGm lefefonu 022^156844 

¥ W 

Multi- 
ul. Kossakowskiego 42, 

04-744 Warszftwa-Mi^cfcylesie, 
tel. 815-68-44. fan 815-68-43. 

hup //www.interact.nom.pf 



104 

White Label 

zdqzajq ludzie po opuszczeniu tego 
swiata. Naraz kienujemy niebem i 
piektem, starajqc 
si? zapewnic 
swoim _ 

xri,k aft® 
warunki - calosc ^mr~^T3 
ladna, kolonowa i 
wesola. ktdrymi mozna rozmawiac, a 

do tego ciekawa tabula, w 
ktdrej nie zabraknie tajemnic 
do rozwiqzania. 

Rownie 
humorystyczny 
jest Toonstruck - 
przygodowka, w 
ktorej wcielamy 
si? w rol? rysownika komiksdw, 
dziwnym trafem przeniesionego do 
rysunkowego swiata zamieszkanego 
przez postacie, ktore sam wymyslil. 
Calosc okraszona bardzo ladnq 
grafikg i nie gorszymi dialogami (w 

: j Ostatni? z tej czworki jest 
: S calkiem nowa gra, mianowicie 
- * Screamer 2. Chyba nikomu 
: 5 nie trzeba mowib, ze s? to 
l S odlotowe wyscigi 

samochodowe, ktorych 
wyglgd, pomimo tego, ze nie 

■ jest to produkt^najnowszy, 4 
nadal stoi na wysokim ^ 

poziomie. Dla posiadaczy i 
akceleratorow umieszczono na plycie z 
gr$ patch? do najpofiularniejszycli 

dopalaczy. Mozecie mj.wiefzyb, ze po 
ich zainstslowanlu gra wygl^da jeszczs 
lepiej. ^ 

YASIU Firma Virgin Interactive po 
raz kolejny postanowila 
uraczyc nas kilkoma 

tytutami, ktorych gtowng 
zaletq ma bye niska cena i 
bardzo niewysokie (jak na 

dzisiejsze czasy) wymagania 
sprz?towe. Nie s? to jednak gierki 
kiepskie, na ktore nie ma nabywcow - 
rzeklbym nawet: wprost przeciwnie. 
Cztery nowe tytuly, ktore na polkach 
sklepowych pojawily si? juz w marcu, 
to Afterlife, Toonstruck, Broken 
Sword i Screamer 2. 

Wszystke wspomniane tytuly 
omawialismy swego czasu na lamach 
CD-Action. Pewnie gralidcie juz w fce 

10 funtdw Cokolo 50-56 tit pomzej 
Ich niskie jak na dzisiejsze czasy 
wymagania, przy atrakcyjnobci samych 
gier, ktore dziefniezniosly prdb? 

jednej z rol wyst?puje nawet znany 
chyba kazdemu Dan Castenaletta, 
czyli rysunkowy Homer Simpson). 

Pierwsza z nich - Afterlife jest 
zabawn? gierkq przypominajqc? troch? 
SimCity, z tym ze tutaj nie rz?dzimy,i I 
miastem, a miejscem, do ktorego 

Troch? mniej wesoly klimat oferuje 

druga przygodowka, ktorg Virgin^ 
zdecydowal si? umiescic w serii* 

czasu, powifmy sprawid, ie znajd? 
nabywedw * a naprswd? warto si? 
zsinteresowad tyrni pstarociamirf. 

White Label - Broken Sword. Tu 

spokojne wakaeje w Paryiu 
przeobrazaj'^ si? w przygod?, ktdfs 

moze zmienib przyszloid Ju&koSci. 
Ponad 70 lokaeji, ponad 60 postaci, 



105 Konkunsy 

Ko n ku r y 
RozwiQzanie konkursu z CDA 03/98 

Oto odpowi?dzi: 
1, Procesor oznaczony symbolem SX nie posiada koprocesora, 
2. Broken Sword to 2 gra przygodowa. 

32 Mb Ram wygrat... LESZEK MAZUR, zamieszkaty przy ul. Pszczyhskiej w Jastrz^biu-Zdroju! 

Roczne prenumeraty CDA Cpoczqwszy od numeru 07/98) otrzymuj^: 

1. Dominik Wernicki, Ciechanow 
2. Mariusz Kaniuka, Augustow 
3. Marcin Rzepka, Rzeszow 
Zwyci?zcom gratulujemy - nagrody wyslemy pocztq. 

A teraz pora na nowe konkuns 

Konkurs nr 1. 
- Wymien co najmniej dwie gry, ktore stworzyt Sid Meier. 
- W jakiej grze mozemy spotkac si? Moko w oko" z jeleniami, podczas gdy trzymamy w r?ku dubeltowk?? 

Konkurs nr S - tu nagrody b^dzie czytnik CD-ROM x24!!! 
Musisz tylko odpowiedziec na pytanie: z jakq pr?dkosciq s? pobierane dane z kompaktu (kb/sec] w CD-Romie o szybkosci 
„x8"? 

Odpowiedzi nadsytajcie wyt^cznie na kartkach pocztowych, do dnia 15.07.1998. 

Oto - zgodnie z obietnic^ - lists osob, ktore otrzymaj^ od nas uankietowe3’ upominki- 

niespodzianki. A s^ to: 

1. Piotr Pellowski, Stupsk 
2. Michat Sadowski, Zambrow 
3. Kamil Dzi?bor, Mi?dzyzdroje 
4. Piotr Prystupa, Czechowice-Dziedzice 
5. Pawet Dtugosz, Kowary 

B. Maciej Kempka, Olsztyn 
7. Przemystaw Jelonek, Zory 
8. Michat Turkowicz, Lomza 
9. Rafat Poczynek, Rzeszow 

10. Waldemar Gora, Ktobuck. 

Gratulujemy! A wszystkich innych zapraszamy do... kolejnej ankiety, zapewne w grudniowym numerze CDA! 

CD-Action zaprasza do Jaskin Gier! 
W maju, dzi^ki czasopismu CD-Action, w Jaskiniach Gier mogli sobie poszalei 

1. Tomasz Tomecki z Cz?stochowy 
2. Krzysztof tyson z Olsztyna 
3. Tobiasz W?grzynski z Wroctawia 
4. Mateusz Gabara z Wroctawia 
5. Piotr Leczynski z Katowic 
6. Adam Pawtoszynski z Katowic 
7. Adam Pawlak z Katowic Piotrowic 
8. Kamil Lipihski z Katowic 
9. Artur Wiqcek z Katowic 

10. Krzysiek Wawrzyniak z Warszawy 
11. Michat Jabtonski z Rybnika 

12. Andrzej tanoszka z Biskupic 
13. Krzysztof Hamerszmit z Warszawy 
14. Kornel Babilec z Lidzbarka Warminskiego 

15. Barnaba Turek z Warszawy 
16. Jakub Trzeciak z Poznania 
17. Jarostaw Tarnawski z Poznania 
18. Pawet Dominczak z Poznania 
19. Krzysztof Szymkowski z Warszawy 
20. tukasz Olszewski z Chorzowa 
21. Mariusz Seleno z Warszawy 

W nast?pnym, lipcowym numerze CD-Action tw tym roku CD-Action ukazuje si? w lipcu 

szcz?sciarzy. Czytajcie nas! 

i sierpniuMH podamy kolejn? list? 



Wywiad 

wodca w zbroi 
Armor Command, wywiad z Edwardem Kilharmem 

Pwiliej iraMawlaniy wywisrt, iv hldnyui 
Edward Kiitioin odsloni Mika tajemnic 
zwtoianjcl! i oiiimi} w (ym mmm GO- 
Action pnrnlukcjfj. Co mySli sam aulnr u 
Amor CoiwnriyiMcMto bodzie to 
astro ppzepylywanka, sin w ktnicu m to Powiedz Edward, jaka byfa 

dokladnie Wasza rola przy 
tworzeniu X-Winga, Tie 
Fightera i Mech Warriora 
II? 

Edward Kilham: W X-Wingu 
bytem wspotszefem projektu i designu; 
Kalani Streicher natomiast zajmowal 
si^ produkcjq. To samo zresztq dotyczy 
Tie Fightera. 

W Mech Warrior II obydwaj (jako Roni 
Entertainment] zostalismy zatrudnieni 
przez Activision jako konsultanci 

kreatywni i techniczni od koordynacji i 
udoskonalenia calego designu, pracy 
nad grq i produkcjq. W sktad naszych 
zadan wchodzito przeanalizowanie 
istniejqcego designu pod wzgl?dem 

kreatywnych/technicznych problemow 
i caiosciowe kierowanie projektem w 
kolejnych misjach itd. 

Teraz, kiedy gra Armor Command 
trafila juz do sprzedazy, czy mozesz 
zdradzic nam liczb? osob, ktorzy 
pracowali nad tym tytuiem? 

E.K; Ekipa sklada si? z 20 ludzi. Okolo 
10 z nich to rdzen zespotu, czyli grupa 
bez ktorej gra nie mogtaby powstac... 

A nad jakimi tytuiami pracowali oni 
wczesniej? 

E.K. Bylo naprawd? duzo tytutow, 
wszystkich nie mozna wymienic. Ale 
podam par? przykladow. Ja na 
przyklad mam za sob? prac? (oprocz 
wspomnianych juz takich gier jak Dark 
Forces czy Rebel Assault) nad Monkey 
Island z LucasArts czy Robosport z 
Maxisa. Flarrison Fong, dyrektor 
artystyczny od 15 lat dorobil si? 

udziatu w takich projektach jak Star 

Wars, Empire Strikes Back, Indiana 
Jones Greatest Aventures czy Metal 
Warrior (wszystkie stworzone przez 

LucasArts na 8-bitowe Nintendo). 
Kalani Streicher, producent, pracowaf 

Edward Kilham to prawdziwy 

weteran posrod programistow - 

robii gry i narzgdzia informatyczne 

wykorzystywane przy ich produkcji 

przez ponad dwadziescia owocnych 

lat. Jego poprzednie tytuly to 

mipdzy innymi: X-Wing i Tie Fighter, 

ktore projektowaf wespol z 

Lawrencem Hoilandem; Robosport - 

muitiplayero-wa strategia 

zaprojektowana i zaprogramowana 

na ziecenie firmy Maxis. Pomagai 

tez przy tworzeniu takich gier jak 

Dark Forces, Mechwarrior il oraz, 

Rebel Assault. 

Wakacje sp juz tak blisko, ze czuc je 

w powietrzu, a przeciez nie od 

rzeczy bpdzie przypomnienie, ze 

Edward byi fantastycznym uczniem i 

studentem. Ukohczyf zaszczytnie i z 

honorami Uniwersytet w Oregonie 

(specjalizacja komputerowa, zeby 

bylo radosniej). Od 1991 roku 

poswipcilsip calkowicie chwalebnej 

siuzbie - tworzeniu gier i to 

najchptniej muitipiayerowych:.. 

mi?dzy inymi nad Indiana Jones and 
the Last Crusade, Indiana Jones and 
the Fate of Atlantis, Dark Forces czy 
tytuiami na Nintendo - Star Wars, 
Empire Strikes Back, Super Return of 
the Jedi, Ghoul Patrol. Juan Carlos 
Arevalo Baeza to programista 3D, 
ktory w swoim dorobku ma wiele 
nagrod za grafiki i dema oraz prace 
nad Aqua czy Stardust (na Amstrada, 
Spectrum i MSX). Jason Zarubin jest 
w branzy od 10 lat, na swoim koncie 
ma udziaf w takich projektach jak: 
Dominus, NFIL'96, Future Zone, 

Madden'95, Viewpoint, Wizard Duel 
czy Dragon Wings. 

Jaka byfa wasza inspiracja do Armor 
Command? 

E.K: Mojq 
pierwotnq 
inspiracjq by! 

produkt, nad 
ktorym 
pracowalem w 
1991 roku, 
RoboSport Po 
ukonczeniu tego 
projektu, 
chcialem zrobic 
gr?, ktora^ 

odbywalaby-si? 
w czasie 

rzeczywistym i ktora tqczytaby wiele 
jednostek robotow. Zarzucilem jednak 
na jakis czas swoje zamiary, poniewaz" ' 
zostalem zaangazowany na kilka lat w» 
prace nad seriq X-Wing, z ktorej 
jestem bardzo dumny, ale kiedy miatem 
juz troch? czasu, aby pomydlec o 

swoich planach, wrocitem znowu do 
projektowania swojego nowego dziefa. 
Mozna powiedziec, ze Hidden Wars 
krqzyto po mojej glowie od13 lat. Aby 
wcielic moje projekty w zycie tak, aby , . 
miafy sens w nowoczesnym przemydle 
wydawniczym, spojrzalem na wielkie 
dziele takie jak Tie lighter, Command 
and Conquer i Mech Warrior II, i to 

byla kclejna inffpiraojaCttcfalem po 
prostu polqczyd nsjfepsze elemanty z ■ 
tych gier i tym* cd mi osobidcie. 
przyszlo do glowy, Efekt finplny to gra, 
kfcdra umozliwia konst ruo wan ie, g mz 
wieloma pojazdamj i jakimi konkretnym 
celem do osiqgniqcia. Ciesz? si? z 

tego, czego nam si? wspdlnie udalo 
dokomad. 

Jaka jest legends, ktora kryje si? 
za akcjq gry? Mozesz 
przedstawid jej zwigzly szkfc? 

E.K: Opowiesb odnosi si? do 
dramatycznej walki, ktdra 
rozgrywa si? w przyszfosci 
pomi?dzy Terran Space 
Military a nieznanq Obcq 

Rasq. Nowi wojownicy, 
statki kosmiczne i 
pojazdy naziemne 
Terran, jak i Obcych 
pokazujq, na czym 
b?dzie polegac 
wojna 

przyszfosci. 
Nowe 

powierzchnie 

planet i otoczenia, w ktorych 

rozgrywa si? akcja, dajq graczowi 
poczucie odwiedzania rdznych 
rodzajow swiatdw. 

Ziemia jest w stanie wojny z obcymi 
najezdzcami. Na granicy pomi?dzy 

dwoma rasami dwie floty toczq 
ostatecznq batali?. Floty pogrqzone sq 
w rozleglej mglawicy z nie wykorzystnq 
planetq, ktora moze odwrocic losy 
wojny na korzydd tego, ktdry wiada jej 
zasobemL Zaden dozy statek nie moze 

manewrowad w mglawicy bez ryzyka, 
ie zostanie kompletnie zniszczony, 
poniewai zawiers ona peskudne 
chmury, wirujqce burze magnetyczne \. 
inne niemozliwe do dostrzezenia na ^ 

pierwszy mi oka zagrozenia; Kazda ze 
strop stworzyla statek. ktdry moze 
bezpieczme poruszae si? w mglawicy, * 
iqdujgc na pianecte pelnej surowcdw. 
Wejdzfesz w mglawfc? na takim 
wlaSirie specjalnym ststku it; 
wylqdujesz, zafoerajqc si? za 
wydobywanie jej bezcennych 
surowcow. Pami?taj jednak, ze, 
wrogowie krqzq gdzies w mglawicy od 
jakiegod czasu i b?d? bronic swojej 
pianety, dysponujqc pot?znymi silami 
naziemnymi. Rasa znajduje si? 

pomi?dzy ziemiq i najezdzcami z innego 
wymiaru, z losami rodzaju ludzkiego 
spoczywajqcymi w twoich r?kach. 

1 Kieruj si? lancuchem planet przez 
mglawic?, uzywajqc specjalnego 

skanera do wykrywania planetarnych 
eial niebieskich. Wylqduj na planecie, 
z.walczajqc obce bazy i bij si? o cenne 
mineraly. Zbieraj surowce z planet i 

^wypyjajqe z powrdtem, aby wspierac 
toczqbq si? wojn?rj_ednoczednie 
odkrywajqc: riowe technologie, ktdre 
znajdujq si? gdzie^ wfsterozytnych 
ruinach mglawicy. Wei takie pod 

uwag? cywillzacj?, ktdra zyjew 
jrglawicy, ktdra moze bqdt ci? 
wsjierad, bqdi utrudnied ci twoje 

Jak akcja odnosi si? 
do tej opowieSci i jak 
histone ta rozwija 

si? po ukodczeniu 
I danej misji? 



E.K: Odprawa przed misj? i 
sprawozdania poprowadz? ci? przez 

cal? opowiedb. Po szcz?sliwym 
ukoriczeniu kilku misji gracz zostaje 
nagrodzony seen? w wysokiej 
rozdzielczosci, ktora pokazuje, jak cala 

historia zalezna jest od gracza. 

Jak wiele os6b maze grad w Armor 

Command? ; 

E K: Jedan albo do nawet czjerech. 

Czy mozna graaw grupach? 

EX: Tak, w trybie multf-player mozesz. 
dolqcfydsi? do grupy 3.osdb i walczyd 
przeciwko innej czteroosobowej 
grupie. Ale dwoch graczy moze tez 
grac przeciwko innej parze. 

Czy lokacje dla pojedynczego gracza i 
w opcji multi-player s? te same? 

E.K: Tu odpowiedz jest bardzo krotka - 

nie. 

Czy w opcji gry sieciowej dodajecie 
specjalne cechy do gry, takie jak nowe 
bronie i jednostki? 

E.K: Dodalismy nowe elementy 
zwi?kszaj?ce sil? w grze multi-player. 
Zmienilismy tez cele misji, aby nadac 
niektorym z nich styl taki, jak w grze 

jednego gracza. 

A jak wyglqda sprawa z mozliwosci? 
umieszczenia jednostek w 
trdjwymiarowym terenie, na przyklad 
czy b?d? mogl umiescic radar na 
szczycie gory i dzi?ki temu uzyskac 

wi?kszy zasi?g ..skanowania”, podobnie 

z czolgami, aby byly w stanie strzelac 
na wi?kszq odlegtosc. 

E.K Nie, nie mozesz postawic budowli 

czy pojazdu na szczycie gory. 
Znalezlibmy dodd dobr? rownowag? 
mj?dzy latwosci? grania i 
zminimalizowaniem zamieszania, ktdre 
wi?ze si? z zabaw? w srodowisku 3D, 

Jak wielkle s? mapy do poszczegolnych 
kampaniivCzy udafo warn si? oddad 
prawdziwe cechy przestrzeni, zeby na 
przyldad nie zdarzato si?, mi jednego n 
kodca mapy na drugi dojad? w 60 
sekund? 

E.K: Mapy w Armor Command s? 
bardzo duze. Kazemy nieraz graczowi 
przemykad si? pomi?dzy dolinami i 
kanionami, aby-zwi?kszyd wrazenie 
przestrzennosci jeszcze bardziej. W 
swiecie 3D poczucie rozmiaru jest 
pot?gowane jeszcze bardziej, poniewaz 
gracz widzi pot?zne gory czy 
gigantyczne w?wozy, ktore biegn? 

wokot. 

Czy znajdziemy tu cykle dnia i nocy 

maj? wplyw na akcj?? 

E.K: W kilku misjach mamy podzial na 
dni i noce, a w niektorych Iqczymy 
razem dzienne poziomy z celami misji, 
Poniewaz znajdujemy si? na planetach 
lezqcych w roznych miejscach 
mglawicy, aspekty dnia-nocy trudno 
jest tu oddac, aby zachowac nastroj 
typowy dla danej misji. . 

Jakie rodzaje sil b?dziemy mamy w 
grze do swojej dypozycji? 

E K: Gracz moze 
wybrad stmn? Ziemisn 
lub Obcych. Kazda z ras 
ma nast?puj?ce 
jednostki: Stout, Light 
Tank, Heavy Tank, 
Missile Launcher, 
Helicopters, Bombs 
Jets, landing pads, 
mining facilities, mining 
tugs/air transports, 
missile towers, gun 
turrets, radar buifings, decoy buildings 
ltd. Kazda i jednostek moze byd 
upgrade'owana dwa razy, aby zdobyd 
jeszcze potoznlejs^ cechy. Drugi 
upgrade dla kazdego z pojazddw, 
tworzy niezwykle pot?zne typy 
mas'zyn. Poniewaz mozna 
upgrade'owac tylko nieznaczn? cz?sc 

swoich sil, gracze musz? rozwinqc 
strategic opart? na roznych opcjach 

upgraded. 

Czy istnieje mozliwosc wybudowania w 
danej lokacji wi?cej niz jednej bazy? 

E.K: Tak. Mozesz zbudowac ich tak 
duzo, jak duzo zasobow metalu 

posiadasz. 

Czy mozna stworzyc sity obronne 

wokol bazy i jakie to s? sity? 

E.K: Oczywiscie, mozesz umiescic tu 

missile towers, gun turrets, decoy 
buildings, laser towers, ECM, 
jammers, mines itd. 

Jak wiele misji w sumie znajdziemy w 
Armor Command? 

ras ma po 22 misje, na ktdre skladej? 
si? 4 misje treningowO. 12,gl6wnjch 
rriis)i IB m(s\i opcjonalnych, P 

Wymien teraz trzy punkty, ktore; 
twoim zcianiem, sprawiaj?, ze ta gra 
zasaniczo rozni si? od innych strategii. 

E.K: a). Unikalne pdfqczehie w 
..otoczeniu" 3D gry akcji ze strategic. 
Powiem, ze jest to pierwsza w pelni 
3D gra strategiczna. , 
b) . Standardy, ktore sprawiaj?, ze gra 
jest naprawd? wysokiej jakosci: 
technologia 3D, grafika i animacje 3D, 

" muzyka. 
c) . 44 szalenie wci?gaj?ce i trudne 
misje, kazda ze swoj? wlasn? metqd? 
wykonania zadania i elementami 
fabularnymi. Ponad 60 godzin gry, 
wl?czaj?c w to przeprowadzenie misji 
treningowych i kompletnych kampanii. 
Zapraszam do gry, to sami przekonacie 

si?, ze bylo warto. 

Dzi?ki za wywiad w imieniu redakcji i 

czytelnikow. 

UTF - United Terran Federation 
Ziemia zostala zjednoczona w jednej organizacji - United Terran Federation. Ludzie s? patriotami i ceni? sobie pokoj. Nieprzyjaznie nastawione frakcje udaly si? na 
wygnanie lub przeniosty si? do innych swiatow. Chociaz inne kolonie ludzkie s? niezalezne, Ziemia dziala jako polityczna sila, centrum, ktora sprawdza, aby szlaki w 
przestrzeni byly otwarte dla handlu i zeby pomi?dzy planetami nie wybuchta zadna wojna. Ziemia [tak jak dzisiaj US i UN] stata si? strdzem porzqdku, z pot?zn? 

kosmiczn? flot?, ktora podtrzymuje pokoj tarn, gdzie jest on zagrozony. 
Sity UTF s? dobrze dotowane przez Ziemi? i inne zewn?trzne planety. Posiadaj? one najwyzszy poziom technologiczny w calej ludzkiej rzeczywistosci, i wykorzystuj? go 

do ochrony panujqcego status quo. 
Szefem tych sil jest Admiral Hardling. Jest patriot?, wytrawnym specialist?, dztala w zgodzie z prawem, i poswi?cony jest sprawie UTF. Admiral kontroluje flot?. To 
wlasnie on mdwi ci, jak? misj? masz wykonac i co w niej jest do zrobienia. Swoj? prac? podwi?cit mitosci Boga i Planety. Boi si?, ze obey stanowi? smierteke 
zagrozenie dla bezpieczenstwa Ziemi i nie zamierza ufac zadnemu z obcych gatunkdw przebywajqcych w mglawicy. Jesli moglby zdecydowac, wolalby, aby wszystkie 

obce rasy zostaly opanowane i zyly w zasi?gu ziemskich kolonii. 
Twoje zadanie to dowodzic silami naziemnymi na roznych planetach w mglawicy, zbierajqc bezeenne zasoby, ktdre s? wymagane, aby kontynuowac wojn? przeciwko 
obeym najezdzeom. Kazda misja oznaeza zycie lub smierc dla Ziemi, zatem znajdujesz si? pod ogromn? presj?, aby zwyci?zyc smiertelne sily wroga i dostarezye UTF 

surowce. 

VRAS5 ■ Sity Obcych 
Obey rrrseli technologiczn? przewag? nad wszystkimi swoimi sqsiadami. Po ich podbiciu, zacz?li starania, aby zrobic z nich pot?zne zast?py slug, ktore dzialalyby tylko 
na rozkazy Obcych. Bez zadnych sytuacji konfliktowych, Obey byli w stanie spokojnie rozwijac swoj? absolutnie dekadenck? i zorientowan? na siebie kultur?, aby 
osi?gn?c punkt, w ktorym mogliby si? stac ludem, ktory jest predestynowany do rz?dow nad wszechswiatem. Obey stworzyli dla podbitych ludow specjalne 
technology, ktore dostarezaj? im przyjemnosc, bol czy smierc. Kiedy dana rasa zostaje podbita, przyporzqdkowana zostaje danemu mistrzowi i wykorzystywana przez 
niego w sposob, aby wycisnqc z niej caly potencjal. Obey atakujqcy Ziemi? posiadaj? dwie wojownicze rasy, ktore zostaly genetyeznie zaprogramowane, aby walczyd z 

ludzmL 
Gracz, ktory wybierze Obcych, staje si? opanowan? przez obcych stuzalcz? kreatur?, kierowan? za pomoc? wptywania na jej instynkty. Gracz wykazal swoj? 
przydatnosd przez udzial w niezliczonych wojnach i calkowite poddanie swojemu mistrzowi i zostal wyniesiony do pozycji,,wladzy . Gracz poczqtkowo burzyt si?, ze 

zostal uwi?ziony, ale stopniowo uezyl si?, jak przyzwyczaic si? do tej sytuacji i co zrobic, aby j? poprawic troch? na swoj? korzysc. Technologia oferowana przez 
Sentinelow moze dac graczowi wyzwolenie si? od swojej sytuacji jako kogos catkowicie kontrolowanego, wywolujqc konflikt pomi?dzy wladz?, ktor? posiada, a Swiatem Obcych, 



Sufler 

ven 
INTERACTIVE MAGIC 

Pondy tttyezne na lemat SK byly juz 
poitene w /totfon Plus przez imC Mac 
MPd. Tepaz dvza porcja uwag o 
sMtDPze gpy i wyjaCnienia dotyczp 
poizczegtlBych budowli i ich 
przezflaczeniu. 
AdamBoguszewski 

Fort 

m ak zapewne Wiesz, forty 
-I sfuzq nie tylko do treningu 
V nowych zolnierzy, lecz takze 
I do przywracania im 

, M utraconej energii zyciowej w 
wyniku starcia z wrogim 

obozem. Tylko tu zolnierze majq 
mozliwosc i treningu, i odzyskiwania sif. 
Lecz to nie wszystko. Forty z dowodcq 
przywracajq tez energi? roznyrn 
pojazdom wyprodukowanym w fabryce. 
W fortach najlepiej osadzaj dowddcow z 
doswiadczeniem bojowym i dowodczym 
nie mniejszym niz 100, co pozwoli Ci na 
szybsze szkolenie wojska i lepszq obron? 
przed wrogami, Pami?taj, ze zotnierze 
np. chinscy szybciej si? szkolq, gdy w 
forcie jest dowodca tej samej 
narodowosci. Wyjqtkiem jest tu krol, 
ktory moze edukowac zolnierzy innej 
rasy rownie szybko jak wlasnej. Buduj po 
dwa forty. Jeden dla zolnierzy, drugi na 

pojazdy wojskowe, prze 
co zapewnisz sobie 

lepszq obron? 
przed innymi 

narodami lub 
Frytanami. Pozyskuj, o 

, ~ile pozwolq Ci na to 
fundusze, nowych, 
bardziej 
doswiadczonych 
zolnierzy w tawernach, 
ktore powinienes jak 

najszybciej 
wybudowac. Nie 
zaluj pieni?dzy na 

v zwerbowanie do 
fortu 
doswiadczonego 

i rzemieslnika, 
1 ktory po 

trz?sieniach 
ziemi czy 
uderzeniach 
piorundw 
szybko 
naprawi 
wyrzqdzone 
szkody. 

ten wlasnie surowiec. Na poczqtku, 
gdy Masz swojq kopalni?, postaw 
dwie fabryki, w ten sposob szybciej 
b?dziesz mogl si? wzbogacic i 
wynajqc doswiadczonych 
rzemieslnikow lub zolnierzy. 

Wieza wynalazkow 

Tutaj Twoi uczeni wynajdujq 
maszyny bojowe 
niezb?dne do 
przetrwania lub 
zwyci?stwa w grze. 
Jest rownie wazna, 

■ 
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Kopalnie 

Kopalnia jest tak waznym budynkiem w 
Seven Kingdoms, ze warto poswi?cic 
chwil? na poznanie struktury jej 
zaleznosci od roznych uwarunkowari. 
Gdy tylko ujrzysz ikonk? symbolizujqcq 
dany surowiec na mapie, szybko poslij 
tarn swojego gornika, musisz to zrobic 
przed konkurencjq, bo zloza surowcow 
sq nawet nie tyle na wag? zlota, co 
Twojego przetrwania w grze czy w 
scenariuszu, Trzech doswiadczonych 
gornikow jest wartych tyle co 8 
wytrenowanych przez Ciebie. Gdy zloze 
wyczerpie si?, a na mapie nie ma 
widocznego zadnego surowca, nie 
likwiduj kopalni tak dlugo, az nie 
zdob?dziesz nast?pnej. Wtedy wyslij 
tych z wyeksploatowanego zloza, a oni 
juz si? postarajq o doplyw swiezej 
gotowki do Twojego skarbca, Buduj forty 
w poblizu kopalni, zeby je ochraniac. Nie 
dopusc do przej?cia przez innych Twojej 
kopalni. Stracisz nie tylko jq, lecz takze 
przyptyw gotowki oraz cennych 
gornikow. Zablokuj przesylanie surowca 
bezpodrednio z kopalni do marketu. 
Gotowy wyrob jest o wiele drpiszy i 
popyt na niego o wiele vui?kszy niz 
surowca. Sq scenariusze. w ktdrycb zeby 
przetrwafi, musisz mied wiele kopalni. 

Fabryka 

Fabryka, zeby produkowadH muslmied 
dostarczony surowiec z kopalni. 
Poniewaz sq scenariusze, w ktorych na 
poczqtku nie Masz dost?pu do zloza, 
mozesz go zas.tqpid w nast?pujqcy 
sposob. Gdy Ty lub inna nacja -odkryjecie 
swojq obecnobc (w scenariuazech, gdzie 
cala mapa jest niewidoczna), zaproponuj 
uklad o handlu w celu dostarczenia do,, 
swojej fabryki surowca z obcego 
marketu do przetworzenia go na dany 
produkt. Zapewni Ci to w pdiniejszyn^J f 
okresie staly doplyw gotowki. Pemiqtaj 
zeby fabryka miala zapewnionq 
mozliwosc naprawy. Gdy nastqpi brak 
surowca z obcego marketu, szukaj 
innych, a produkcj? fabryki przestaw ne 

co opisane wyzej 
budynki. Postaw jq zaraz 
na poczqtku gry. Nie 
staraj si? zalowac 
pieni?dzy na pozyskanie 
nowych rzemieslnikow z 
zajazdow. Ten wydatek w 
pelni zaowocuje w 
pozniejszym czasie. 

Doprowadz swoje badania nad katapultq 
do III poziomu, co da Ci przewag? nad 
Twoimi rywalamL Dalsze badania 
doprowadzq Ci? do mozliwosci produkcji 
dziala (Cannon), jest to moim zdaniem 
najbardziej skuteczna brori. Im bardziej 
doswiadczeni naukowcy, tym szybszy 
post?p w odkrywaniu nowych maszyn 
bojowych. 

Handel... Marketing 

Budynek ten to numer 1 w ekonomii 
Seven Kingdoms. Tu gromadzisz 
wyprodukowany towar z fabryk, tu tez 
Twoje karawany skladujq surowiec bqdz 
tez gotowy produkt z innych marketow. 
Pojemnosc takiego placu targowego to 
max, po 500 (jednostek?) surowca czy 
tez produktu. Im wi?cej wysylasz 
karawan, tym wipcej marketow 
powinienes budowac. ..Chomikowanie" 
towaru to jedna z drog do zwyci?stwa. 
Pami?taj tylko o tym, zeby nie wysylac 
na darmo karawan. Nie dose, ze nic nie 
przywiozq, to na dodatek wzrosnie koszt 
utrzymania. A jak wiesz, kazdy grosz si? 
Iiezy. Do kontroli karawen sluzy klawiaz 
H, Tam widzisz wydajno&S wszystkich 
Twoieh karawan i mozesz sprewdzid, 
gdzie wskazana karawana przebywa 
tpoprzez klikniqcie ns niej). Kfawiszem 
Delete fikwidujesz nierentownq 
karawan? (gdy wsfcattik siiy jest bliski 
zera). 

Karczma 

W budynku tym masz mozliwoSd 
werbunku do swajego krdtestwa 
doswiadczonych rzemi&SInikiiw oiy tez 
wytrenowanych zoInlerzy^Postaw trzy 
takie karezmy i dobrze trzymaj si? za 
fepzeri, d doSwiadczeol fachowcy stanq 

Fabryka zbfajeniDwa 

Kazdy budynek w tej grze to swoiste 
kuriozum. Bez chotiby jednego i mchna 
pewno nie wygresz danego scenariusza. 
Rzaczy majq si? pddobnie, je£li chodzi o 
Fabryk? ZbrojenioWq. Ochraniaj jq 
fortem i dobrze wypzkolonq zalogq. 20 

katapult lub dzial da Ci mozliwosc 
doslownie zmiecenia z ziemi kazdego 
wroga. Oczywiscie produkeja kosztuje, a 
utrzymanie pochlania tak duze pieniqdze, 
ze ma to tylko i wylqcznie sens, gdy 
liezba Twoieh przeciwnikow nieco 
zmaleje. Pami?taj tez o tym, ze gdy 
zabraknie funduszy na utrzymanie ich, to 
ulegnq one autodestrukeji. W starciu z 
zolnierzami staraj si? trzymac je w 
bezpiecznym oddaleniu. Bezposrednie 
starcie to dla maszyn wr?cz 
samobojstwo. A teraz kilka uwag 
taktycznych. Jesli atakujesz siedlisko 
rdzennych mieszkanebw (LAIR), ustaw w 
bezpiecznej odleglosci swoje maszyny i 
wyslij jednq z nich z rozkazem ataku. Gdy 
tylko zobaezysz, ze kilku z nich wychodzi, 
cofnij si? z powrotem na „z gory 
upatrzone pozycje" i atakuj wszystkimi 
maszynami jednego mieszkanca. 
Post?puj tak dopoki siedlisko nie b?dzie 
puste. Po zniszczeniu go znajdziesz 
troch? gotowki, a gdy zabijesz 
doswiadczonego, zostawi on jeden z 7 
papirusow sily. Natomiast atak na fort 
przeprowadzaj tylko gdy masz min. 16 
maszyn. Mniejsza ilosc to 
prawdopodobienstwo zniszczenia przez 
wroga od 60% do 90% Twojej armii. 

Port | ; 

Port to nie tylko miejsce, w ktorym 
tr\aio$i produkowac i wodowac okr?ty. 
To takie teren, na ktorym odbywa si? 
hsndel morski. Gdy wybudujesz port, 
stworz tez w poblizu niego kilka 
marketdw, gdzie towar przywieziony 
przez okr?ty handlowe b?dzie pbiniej 
rozprowadzany do Twoieh miast i 
miasteczek. W porcie rdwniez Twajs 
flota wojenna, handlowa I transportowa, 
moHe odzyskac nadwqtlcne siiy. 

.1 to by byl koniec kilku uwag i 
podpowiedzi dotyczqcych Seven 
Kingdoms. Mam nadziej?. ie pomoze to 
Warn i zachqci Was do zegl?bienia si? w 
6wiat Siedmiu Krdlestw. Nie opisywalem 
tu kezdego scensriuszfl i osobne i nie 
udzlelilem Warn, Drodzy Gracze, porad, 
jak dany scenarios* ukortezyd, poniewaz 
objqto^d naszego pjsma jeszcze si? nre 
zwiqkszyla, 3 w sumie sq 23 
scenariusze. Gdyby^cie jednak mieli 
trudno^ci v; ukohezeniu ktdregbS ze 
scenanuszy, pros*? a przyslanie do 
Redakcji listdw. a wtedy postaram si? 
Warn pomde. 

Numer 06/98 
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STAL ■ Zleii Wila porad Mika 
Take 2 

WotaC bedq „Mordowa£!"... i spuszczy 
psywojny! 

William Szekspir 
„JuliU8Z Cezar", Akt 3-ci, scene 1-sza 
kwesfla Antoniusza 

El general Magnifico 

rzede wszystkim 
^^^^zastrzegamy, ze program 
| H nie nalezy do tych, jakie 

kupilibysmy siostrzencowi 
pod choink? - mogloby to 

i doprowadzic do powaznych 
scysji rodzinnych. Gra ma 
okreslony klimat [ponury, oj 

ponury!) i w dose wyrazny sposob 
naigrawa si? z Wartosci, Ktore 
Stworzyly Naszq Cywilizacj? (w skrocie 
WKSNC). Ale jesli ktos ma na przyktad 
ochot? odreagowac pal? w szkole... 

Oto kilka porad praktycznych: 
[nie stosujcie ich w zyciu) 

Najlepsz? taktyk? jest wykorzystywarie 
otoczenia. Ukrywaj si? za wszystkim, tic 
choc minimalnie moze zaslonid ci? przed 
wzrokiem przesladowcow (a $? oimi, jak 
to w przypadku ostrej paranoi bywa, 
wszyscy). Nawet pociski naprowadzane 
przez czujniki cieplne dadzq si? wykiwad, 
jesli wystarczajgco szybko skryjesz si? 
za budynkiem. W niektorych miejscach 
oslona jest za wysoka, by zza niej 
strzelac, da si? jednak rzucac przez ni? 
koktaile Molotowa tale uwazaj: 
wrogowie nie s? gorsi i mogq adplacic ci 
pi?knym za nadobne - cokolwiek 
potrafisz zrobic, oni umiejq to samo). 
Ruszajqc biegiem p?dz jak najszybciej za 
nast?pn? oslon?, sciqgnij na siebie ogieri 
najblizszych nieprzyjaciol, poczekaj az 
zacznq ladowac bron - i daj im bobu! 

Pami?taj jednak, ze w POSTALU nie ma 
jednej, uniwersalnej taktyki, Kiedy 
wrogowie zorientuj? si?p ze si? 
ukrywasz, niekttirzy z nich przyjdq i ci? 
znajdq. Choc kochasz pokoj i spokoj, nie 
ma si? co oszukiwac - oni ci go nie 
dadzq, trzeba wi?c podejsc do nich jak 
najblizej i rozpie... ich na kawatki. 
Metoda ta jest najskuteczniejsza 
przeciwko tajdakom uzywajqcym broni 
ladowanej jednorazowo (takiej jak 
granatniki, koktaile Molotowa, miotaeze 
napalmu itp.), da si? jej jednak niekiedy 
uzyc i przeciwko innym. Najlepiej zas 
b?dzie, jesli postarasz si? unikac 
wrogdw i posterunkow, gdzie uzywaj? 
szybko przeladowywanych rodzajow 
or?za. 

Otoczenie nie tylko moze dostarezye ci 
kryjowek - jetili dobrze si? sprawisz, 
mozesz go uzyd przeciwko wrogom. Na 

l 

przyktad beczulki ropy lub oleju - majq 
taki mily zwyczaj wybuchania, jesli trafic 
je dobrze wymierzon? rakietq. Jedna zas 
rakieta moze rozjasnic zycie kilku 
przyjemniaczkom, ktorzy w przeciwnym 
razie byliby ci? zabili. Niektore rodzaje 
or?za wrogdw [napalm na ten przyklad) 
mozesz uzyc przeciwko nim samym. 
Kiedy spotkasz, powiedzmy, kilku 
nieprzyjacidt, z ktorych jeden ma miotaez 
plomieni, mozesz tak ich 
wymanewrowac, by skierowac pfomien 
na reszt? - to tylko kwestia zr?cznosci i 
przebiegtosci. Podobnie rzecz si? ma w 
przypadku tych, co ciskaj? koktaile 
Molotowa czy granaty lub nawet rakiety 
naprowadzane na cieplo - mozna im 
wyciqc kilka swinskich numerkow. 

Warto tez wspomniec o mechanizmie 
zapisywania gry (SAVE). Tworcy 
programu postanowili, ze nie b?dziesz 
magi tego robic w dowolnym momencie i 
nie jest to decyzja pozbawiona sensu. 
Jezeli mozesz to robic kiedy zechcesz, 
gra robi si? monotonna - zabij, zapisz 
gr? i gdy ci? zatiuk?. zalflduj j? 
ponownie, zabij, zapisz gr? i gdy ci?... 
Aby temu zapobiec, twtircy zdecydowali, 
ze b?dziesz mdgt zapisywac gr? tylko na 

poczqtku poziomu - co zmusza ci? do 
baezenia na stan twego zdrowia. Jesli 
jest kiepski, pora na zmian? taktyki, tak 
by znalezc gdzies indziej sposob na jego 
podreperowanie. 

Osobliwie wazne jest, by pami?tac, 
ktore rejony zd?zyles juz „oczyscic" - 
wrogowie sq podst?pni, ale zazwyczaj 
trzymaj? si? swego terenu, mozesz wi?c 
raezej spokojnie wycofywac si? do 
okoiic, ktore juz spacyfikowafes. 
Pami?taj tez, gdzie zostala amunieja, z 
ktorej przedtem nie skorzystales, teraz 
moze ci si? przydac. Moze si? tez 
zdarzyd, ze do takiego 
wysterylizowanego juz rejonu zdotasz 
zwabiti jednego t wrogdw (wrdg 
rozdzielony to wrdg w polowie juz 
pekonany) - by zebib go tam spokojnie \y 
bez przfcszkbd w postaci jego kompanow. 

Nie ufflj nikomu i niczeim Nawet jezeli 
nie widzisz nikogo przed sob?, nie znaezy 
to, m ze chwiE? zza jakiegos budyneezku 
nie wyskoezy jakiS maniak flub, co 
gorzej, Hum maniskdvv), kttirzy zechc? 
ci? zsbitil Dobrze jest zopalad z daleka 
beczulki i otejern na rogacb budynkdw - 
jeSI'i kto£ wyblegnie m zakrgtu. b?dzie 
mial si? z pysm W przypadku brake 
beczulek podchodf do rogdw ostroSnie i 
z obrzynem w dloni. Na wszelki wypadek 
przygotuj tez koktall Mo fa tows. 

Da no ci dwie stopy i riiespozy te sily, 
korzystaj wi?c i tego jak najcz?£cie}, to 
znaezy poruszaj si? biegiem. Jedynie w 
kilku miejscBch powiniene^ pawoli, 
Biegiem do iikrycia, biegiem ku- 
nieprzyjaciolom, biegiem by wyj£G sped 
ostrzalu... biegiem, biegiem, biegiem. 
Wykorzystaj tez sw? umiej?tno^d 
uskokow w bok - pozwoli ci ona na 
krycie si? mi?dzy budynkami i 
jednoczesne prowadzenie ognia do 
wrogdw. Niekiedy trzeba tez uskakiwad 
w tyl - co rowniez potrafisz. 

Wykorzystaj dobrze krzyzyki, ktore 
pojawiajq si? na ludziach, ktorych masz 
w zasi?gu wzroku. Szczegolnie 

przydatne s? w przypadku karabinu 
maszynowego - moze zechcesz rozwalid 
kilku natr?tow z odleglosci, z jakiej oni 
ci? nie zobaezq i zrobic to zanim pofapi? 
si? o co chodzi. W podobny sposob 
mozesz uzyc rakietnicy. Pami?taj jednak, 
ze bron ma rozrzut - napalm lub koktail 
Molotowa roz-pryskujq si? daleko i mog? 
porazid nawet ludzi, ktorzy nie znajdujq 
si? bezposrednio przy miejscu eksplozji. 

Ogien jest wazny - ale pami?taj, ze raz 
rozniecony, przestaje bye twoim 
przyjacielem i moze spalic ci du... ehm... 
posiadki rownie latwo jak wrogom. 
Uwazaj tez, bo podpaleni wrogowie 
potrafig niekiedy wbiec na ciebie, by 
objqc ci? naprawd? gorqeym usciskiem. 
Jezeli nie zdotasz tego unikngc, sam 
zapal kilku tych, co jeszcze zyjq. 

W niektorych lokqdjach (np. stacjach 
benzynowych) sq/zrodetka wieeznego 
ognia. Jesli zapalisz beezutk? oleju przy 
pompie paliwowej, pompa tez eksploduje 
i b?dzie si? jarata przez dose dtugq 
chwil?. Kiedy ogien zgasnie, strzel w 
pomp?. Pozwoli ci to ustalad strefy, w 
ktorych nie dosi?gn? ci? wrogowie, 

Umiej?tnie korzystaj z mozliwosci siania 
zniszczenia i chaosu. Na poziomie 4 
(Mordercza Parada) dobrze jest na 
przyktad pocz?stowac pyszalkow 
koktailem Molotowa. Kiedy si? 

! rozbiegoci, ukryj si? gdzied i zalatwiaj ich 
Iradosme i po kolei z karabinu 
Haszynowego zwanego dalej odkrywczo 
WozpyJaezem. Pami?taj, ze jedni 
pspaiedey mog? podpalac innych - ale 

stworzony przez siebie chaos, 
by nie zwrdcil si? przeciwko tobie. 

: ftzewazme jednak zam?t dzialac b?dzie 
na twoi? korzydd. 

Wazne last, byd nieustannie miat si? na 
bacznosci. Kiedy uporasz si? z jednym 
wrogiem, F'ozejrzyj si? po okolicy, bo 
moze gdzied niedaleko jest jego dyszqcy 
ch?ci? zemsty kompan. Jesli b?dziesz o 
tym.|i8mi?tal, zalatwisz wrogdw kolejno, 
co jest znaeznie latwiejsze niz 
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eliminowanie grupki. Ludzie cz?sto 
zbiegaj? si? na odgtos strzalow, jesli 
zalatwisz wi?c jednego, moze pojawic si? 
kolejny ciekawski. 

Nie pchaj si? na oslep w kolejne starcia, 
bo skoficzysz marnie otoczony kup? 
nieprzyjaciot, z ktdrych kazdy zechce ci 
dolozyc, a i Herakles du... kiedy wrogow 
kupa - dziaiaj wi?c z rozwagq. 
Wykonczywszy wszystkich na jednym 
poziomie, sprawdz, czy nie zostawiles za 
sob? jakichs znalezisk (powerups) no, 
chyba ze wolisz/iie ryzykowac i przejsc 
dalej bez strat na zdrowiu. Znaleziska 
jednak mog? si? przydac w przyszlosci. 

Najwazniejsz? chyba umiej?tnosci? 
podczas gry jest zdolnosd 
rozpoznawania, kiedy i gdzie robid uniki. 
Uchylanie si? jest szczdgolnie wazne na 
trudniejszych etapach. Jesli dobrze si? 
uchylisz, mozesz uniknqc trafienia 
rakiet? [nawet tak?, ktora ma czujniki 
cieplne], a gdy zrobisz to przebiegle, to 

tnafi ona w kogos innego - najcz?sciej 
wroga, ktorego musiatbys zalatwic sam. 
Ta umiej?tnosc przyda ci si? szczegolnie 
podczas trudniejszych etapow, gdzie 
wrogowie niekiedy mog? odpalic 
przeciwko tobie i dwie rakiety - 
prawidfowo wykonany unik sprawi, ze 
zalatwi? si? sami... Ilez wtedy radosci i 
szczerej uciechy. No i oczywiscie 
oszcz?dzasz amunicj?. 

W rzeczy samej dobrze b?dzie, jesli 
podwi?cisz troch? czasu na cwiczenie 
unikdw. Zaladuj poziom pierwszy na 
stopieri trudnodci 11 i zafatw 
wszystkich, zostawiajqc tylko tych z 
rakietnicami. I podwtcz troch? uniki, gdy 
b?d? odpalali przeciwko tobie rakiety. 
Jezeli opanujesz t? umiej?tnosc, 
wielokrotnie podczas gry b?dziesz 
dzi?kowal za to losowi. I upewnij si?, ze 
potrafisz to robid w sposdb doskonaly. 

Wykorzystaj czas jak potrafisz, ale nie 
walcz uczciwie. Jedli mozesz dopasc 
wroga, ktorego IQ nie jest dostatecznie 
wysoki by kazad mu zmienid pozycj? i 
stoi jak slup, nie przejmuj si? i wal jak na 
strzelnicy. Jak najcz?dciej uzywaj 
rozpylacza - powalisz wrogdw z oddali, 
niekiedy nawet takich, ktdrych nie wjdad 
na ekranie, Oni nie walcz? uczciwie. po 
co wi?c ty masz si? wysilad. 

Dbaj o to, by nie dostac si? w ogien 
krzyzowy. Chocby nie wiem co, nie daj 
si? zlapad pomi?dzy licznych 
przeciwnikdw. Wszyscy zaczn? wafid w 
ciebie jednoczednie, utrudni ci to 
wladciw? ocen? sytuacji i najpewniej 

skoriczy si? cJLa ciebie gmierciq. ta zad 
tak dalece szkodzi cialu. ze rzadko komu 
udeje si? j? przezyd. Aby tego unikn?d, 
staraj si? zapBmi?tad. gdzie s? twoi 
nieprzyjaciele twsz?dzie!) i nie wfaz za 
gf?boko y/ rejony, ktdrych dokladnie nie 
i bad aled 

Zeczynsj?c nowy poziom, poswi?c 
przynajmniei par? chwil na zapoznanie 
si? z otoczeniem. Jezeli nie jestes 
bezpodrednio zagrozony - wierz, lub nie, 
ale tak wlasnie zwykle b?dzie - zorientuj 
si?, gdzie przebywaj? wrogowie i oprzyj 
atak na wynikach rozpoznania - pozwoli 
ci to wytuskac ich pnzy minimalnym 
ryzyku na oberwanie. 

Jak pewnie wiesz z wtasnego - 
zdobytego w innych grach - 
doswiadczenia, dobrze jest chronic 
wtasn? ... strzelaj?c zza w?gla. 
Usadowiwszy si? wygodnie, wykorzystaj 
okazj? i wyeliminuj kilku wrogow, zanim 
zdolaj? si? pofapad, co jest grane. Jest 
to osobliwie skuteczne gdy masz 
rozpylacz - ten zas wali seriami i zawsze 
jest szansa, ze w cod trafisz. 

Wykanczanie ofiar... Hmmm... Wiadomo, 
ze jest to zabawne (tak dmiesznie j?cz? i 
podryguj?], mqdrzej jest jednak tego nie 
robid, bo ktos moze podkrasd si? z tylu i 
zepsud ci uciech?, faszeruj?c twoj teb 

olowiem. Kilka sekund, jakie stracisz na 
podejscie do nieszcz?snego idioty, mog? 
bye tymi samymj, jakich potrzebuje 
specialists od efektdw specjalnych. by 
podrzucid ci kanister z benzyn? \ go 
pod pa lid. Zostaw rarmyeh ich losowi - i 
tak go nie unikn?, 

WyjaSnijmy jeszcze, co rozumiemy pod 
poifciem .ostroznodd'1. Mdwilidmy, ze 
masz poruszad si? biegiem, prawda? 
Prawda .Ostrozme" me znaezy powoli - 
po prastu uwazaj oa wszystko dookole 
Klffce krofelw biegiem, zetrzymsj si?, 
szybki rzut okiem na ptbezenie i zndw 
bieg - jedSi to moziiwe, ze zmien? 
kierunku, Jedli wpakujesz si? w klopoty. 
szyhko w tyi i za jak?d oslon?, by me 
prowfldzid dyskusji i niewygodnych 
pozycj L 

QUI PRO QUO, czyli co die kogo. 

Kazda brpft ma swoje przezoaczenie, 
kazdy tez ma jednak swoje osobiste 
upodobania, jeden woli rskieEmc?, drugi 
(Ja! JaO widelec. Wazne jest, byd poznal 
zady i walety... tfuL. wady i zafety 
kazdego or?za, tak by nie uiywad rakiety 
naprowadzanej czujnikiem cieplnym tarn, 
gdzie mozesz przywalid pasem, anl nie 
ostrzelac slawojki z rozpylacza, 
Osobiscie doradzamy rozpylacz do 
rozmow na dalsze odlegloSei (ma tez 
nieograniezony zapas amunieji) i pistolet ^ 
szturmowy (scatter gun) z powodu 
sporych dziur, jakie wywala w celu. 

Ten sam or?z (oprocz min) dost?pny jest 
jednak dla twoich przeciwnikdw. 
Wszystko to, 0 czym mowilem, moze byd 
- jak w amerykanskim filmie o twardych 
glinach - uzyte przeciwko tobie. Uwazaj 
wi?c, by ONI ciebie nie zalatwili tak, jak 
ty zamierzasz zrobic i nimi. 

Wazne jest, by dopasowac bron do 
sytuacji, zastendw si? wi?c, co na kogo. 
Zapoznej ss? z zasi?gleni rszenia, sil? 
przebicia, szybkostrzelno^o? i tak dale] - 
a takze davwieriz si?, czy mozesz uzywac 
danej spJuwy w biegu czy raezej trzeba 
si? zstrzymad (w tym ostatnim przypaku 
mozesz mied do czynienia ze swoim 
ostatnim przystankiem przed celem 
zwanym raj...), 

Nadzwyczaj istotny jest zasi?g broni - 
jesli otworzysz ogien do wroga za 
wczesnie, niczego nie wskorasz, a tylko 

111 ^0 

wieLy Wl?ksiv Z0S,W'Ble 
ociranir/°?r?LJt trafier' - i mas,’ ic^i 
nrTvkl!ap0S* Najwigkszq na 
ieno m'otac;a ptomieni jest 

do ciebidbtcuv!Tzetraf,Bnir9 
u^cisk. Cl? w 9or1^ 

r. . “ ^ 0 [,f<Jwi?KszH wada 

r0 16 °""fllDlls Prze; ciebie 
rakieta doled do celu. ten moie \zsim 
zd^zyaraerwafip0%al(lri r; 

rozpylacza. Korweoqnna^ ttrort 
[zwykly Kalasz. obrzyn lub rozpylacz] s 
takie miotaez plomieni. 
natychmiast, Na inne jednak musisz 
u we zed. Bombki nepalntowe czy rakiety 
poruszaj? si? woino i dooiereja do 
celu w kilka sekund, KoktaiE Mobtowa 
nie wybucha od razu, bomba napalmowa 
tez - a wzniecony przez nie ogieri bucha 
niekiedy cwierc minuty i dtuzej. 

Inn? rzeczq, jak? winienes brae pod 
uwag? jest skutek dzialania broni. Kalasz 
jest, owszem, pozyteezny, zwykle jednak 
nie zniech?ca wrogdw do przesylania ci 
wyrazdw sympatii. Nieco skuteezniejsze 
s? obrzyn i pistolet szturmowy - 
potrafi? nawet odrzucid natr?ta w tyl. 
najlepiej uzyd ich przeciwko niemilcom 
uzywajgcym ci?zkiego sprz?tu. Na grupy 
przeciwnikdw zalecamy uzywante bombek 
napalmowych Fub koktaiiu MoFotowa - 
mozna w ten sposdb 2niech?rid nswet 
szeiciu lub siedmiu naraz - ale uzyj ich 
wladciwie i z glow?. 

i;otna jest tez szybkostrzelnosd - 
itolet szturmowy lub miotaez ognia 
\m\§ wroga najszybciej - nie trad wi?c 
nunieji na goscia juz trafionego. 
irzyna nielatwo przeiadowad - nie jest 
?c'SktJteczny przeciwko draniom, 
6rzy majf| bron bardziej szybkostrzeln? 
nog^jBfzedzturawid ci to i owo, zanim 
qzyszim si? odwdzi?czyc. Rakietnica 
Vniibnlo iiiftL'ir.i I I-q-7 \A/nlnn ' 

wymmyd. 

Klopoty Ipczynaiq si? w miar? rozwoju 
Sytuacji. Wiezyczek na przyklad nie da 
si? znfszciyd i Kalasza - najlepiej wal w 
nie grenetami lirh rakietami. Nie warto 
jedcak diywfld przeciwko nim, 
nowiedzmy. pocisk.j naprowadzanego 
ciepFem - ffSBChomcznc urzqdzenia s? 
zimne jak serce uiv?;lr ika z opieki 

za gruba to bron 

na owe celt 

GstatnlsTzecz. to winienes brad pod 
ji.vage, to rnozfiwodc: uzyeia broni w 
ruchu By odpafiiS rakiet? lub cisnqc 
skuteeznie grflffSem, musisz si? 
zatrzymadla kiedyjimosz na karku 
dziBSr?ciu wrdg%:,nie jest to najlepszy 
pomysl. Pistolet ezturrnwy za to... 
a a a.,, to co§ idnegp* Mozesz zen 
okazywac zaint^^Hanie wrogom 
nawet biegnqc w - co niekiedy jest 
najlepszym z mozFi^ch rozwi^zan... 

Do dziela wi?c! I 

mm mi 



Tipsy lie 

Wi^cej cheatow, tips-machine itp. znajdziecie w katalogu Bonus/Bonus2/Tips. 
Tamze (podkatalog Trainer) - trainery do wielu, wielu gier... 

ANDRETTI RACING 
(EA Sports) 

Masz ocholg pojezdzic dodatkowymi samochodami? Zatem zaloguj sip 
w grze jako: 
CHAO BROS -Indy cars 
PEACEFUL OCEAN - Stock cars 

Battlezone 
(Activision) 

Nieskonczone oslony - wciskajqc Shift i 
CTRL wpisz BZBODY 

Nieskohczeni piloci - j/w, ale wpisz BZFREE 
Cata mapa - j/w, wpisz BZRADAR 
Nieskonczona amunicja - j/w, wpisz BZTNT 

Die by the Sword 
(Interplay) 

Wcisnij FI podczas gry i (trzymajgc klawisz) 
wpisz: 
mukor - God Mode 
dedly - super bron 
goirg - jestes DUZY 
btiny - Small Char 
silky - wrog nie moze sig ruszac mecam 
agrav - zmiana grawitacji! gocam 
lunar - ksigzycowa grawitacja spcam 
peace - zabija wszystkich wrogow bamff 
qsave - Quick Save gamma 
pause - pauza sepku 
frame - zgrywasz ekran goura 
tough - poziom trudnosci ntrud 

■ widokzFPP 
- stacjonam kamera 
- patrzysz oczyma wroga 
- skaczesz na koniec tevelu 
- zmiana jaskrawo&ci ekranu 
• giniesz 
- cieniowanie Gorauda 
- wybdr wroga 

• Wpisanie ponizszych cheatow daje rozmaite zabawne efekty na ekranle: 
bills, ifall, hicup, lunar, funky, catch, aiaim, agrav 
•Mozesz tez wystartowac grg z parametrem -god (god-mode). 

INCUBATION 
(Blue Byte) 

W menu gldwnym (na mapie miasta) wpisz: 
ixl - doslgp do wszystkich misji 
ixZ * kazdy komandos dostaje 10 

punktdw doiwiadczenia 
ix3 - druzyna dostaje SCO punktdw 

ekwipunku 
ix4 - nastgpna misja 

- — 

Jazz Jackrabbit 2 
(Epic MegaGames) 

Kody dziafajq tylko w trybfe single player. 
Wpisz w czasie gry: 
jjgod - God mode 
jjinv - God mode 
jjguns - bron _ 
jjammo * amunicja 
jjfly - helikopter, powtorne wpisanie: poduszkowiec 
jjk - umierasz 
jjshield - oslony (shield) 
jjnext - level skip 
jjbird - lubisz ptaszki? 
jjcoins - kasa (coins) 
jjgems - gemy (gems) 
jjending - powrot do gtownego menu 
jjmorph - zmienia posted bohatera gry (kazde kolejne wpisanie sprawia, ze 

staje sig on jeszcze czyms innym) 

Mortal Kombat Trilogy 
(Midway Games Inc.IGT) 

Secret Options Menu: 
W Options Screen wcisnij UP, RUN i Player 1 oraz 2’s BLOCK. Powinlenes 
ustyszec eksplozjg. Teraz wybierz ? w Options Screen. 

Nightmare Creatures 
(Kalisto) 

Wpisz ponizsze kody i naciSnij Enter. Jeili wszystko pdjdzie OK, uslyszysz 
dzwipk. Uwaga: MUSISZ wpisad najpierw pierwszy cheat (everywhere), by 
inne kody chcialy dziatadtil JeSli cod jest nie tak - wpisz je wylgcznie 
duty mi literami. 
everywhere - doslpp do wszystkich leveli david - wylqczasz kombosy 
bouton ■ nieskonczona amunicja itp. blir •??? 
bronko - grasz jako potwor! lovdlk - pozdrowlonka 
gu - zobacz sam... moby ■ wybdr tracku z muzykq 
chico ■ redukcja (???) alain guyet wszystkie cbeaty naraz! 

Outwars 
(Microsoft) 

Wpisz: 
singletrac - nietykalnosc (dziata w beta- 

wersji gry) 
Sprdbuj tez wpisac: keymaster (bron). 

Powerboat Racing 
(VR Sports) 

EPS - Championship mode 
PBR - Slalom mode 
PDL - Ukryty level: Mines 
URN - Dostgp do katamarandw 

Redline Racer 
(UbiSoft) 

Zaloguj sig (jako gracz) pod imienlem 
dissentt a otrzymasz sporo ciekawych rzeczy. 
Zaloguj slg jako ABODE, a otrzymasz dostgp do wszystkich motocykli I tras. 
Na CD znajdimi tei specjalny patch, dajgcy dostgp do wszystkich mmyn 
I tordw. 

Starcraft 
(Blizzard) 

it a ■' 

Naciinij Enter i wpisz: 
- i V' ■: 

operation CWAL - szybkie 
hiirlniiinmn 

it 1 n ■ 

show me the money 
The Gathering 
game over man 
staying alive 
show me the money 
there is no cow level 
whats mine is mine 
breathe deep 
something for nothing 
black sheep wall 
medieval man Gives 
modify the phase variance 
war aint what it used to be 
ophelia 

jednostek i budowli 
jestes bogatszy o 10,000 

■ nieskonczona energia 
■ przegrates! 
■ mozesz grac dalej mimo zakohczenia misji 
■ 10,000 surowcow 
■ wygrywasz misjg 
■ 500 minerafow 
■ 500 vespene gas 
- ogolny upgrade wszystkiego 
■ odstania mapg 
■ upgrade jednostek 
■ budujesz co chcesz 
■ wytgcza ufog of war” 
■ skok do dowolnej misji (wpisz cheat, Enter, 

numer misji). 

NiinieroySB 



fe fedfiym priekatfe. Hit n'alezy wplsywat 
jrzy ntimersre jega eeny - stuiy do lego 

Nie 
Zap 

Rektomacjc; 

Prenumerata 
i zamawianie archiwaliow: 

'”»««« 

nieezylelnego wypaYnienia pttehazu Jedakcla 
nic ponosi ortpowtediiatnoicl °!!S' 

ateiy wpis at 
^00 p re numerate ma 

lufi dwanaicio numwi J).’ sYavllaiac'^ 
Kriyiyk w kwaiifaiowym polu. H 
4. Numery zmajdujijce slg w spriedaiy od 3 
lygddnl (pa 20-lym dp a ego micslaca/rsafeju 
iemawiat w rubryce "Numery archiwaine" 
Ceny atchiwalidw; nr 3/961 4/96 9 ^ - 
pozostale numery: 12 ztl J/fle - wyczernanv 
2£6-WyPmpafly 7-8/97 Wrp^ *' 
10/7 - wyseerpany), ZamawffeJpgzenSlati 
ere!bairiyaf®ffi—..--®s* ■ - • ■ ™ ■ 
Jago numer f 
natural! 
ns | 
pripHBHPIHiPBWIP 
rubryk3 na drug raj slronie btefiktetL. 
Zamawiaj^ Mika mime row archlwalnycli, 
wpisujamy tam tt\£ZHf\ eerie wsjystklch 
nufnerflw, 
5- W plaedwce Pocrty PolsMej iiaTazy wpfacifi 
iqtzn^isump, la wszystkie zamdwlone towary. 
Some toplstijamy na drugief stmnle przekazu, 
Koszly wysylki zamdwknych numertiw, 

krywa redakcfa. 
Nip przy|mu|emy zamfiwtefi lislownych, 

"temyzamdwiBnte WYt^CZNIE NA 
CH. Zambwfonla vmtene w llsteclt 

ftEAUZOWANE. 
za mlesipc nastej jpowinnabyi 

la miitttqca 
Ip. toinyml sfowy; 
inter majowy, la 

i lack wyllczon^ 
Pfzekroczema 

dorpczanlu 

Gaga premu,, 
jjplrzymap np. 

ItNgi kwletnia, F 
tej daty powoduje np&znienla w 
preaiinsraK 
a. m wysytamy oddzfeteie plyt Cp-Acllon^ 
porntmai st an owl a one Intepalna oze^ 
ciasoplsma, 
9. Prenumerata zagranlczna 100% drotaj- 

? szukaj swQjego pisma w kioskachl 
jfenumoruj rias> a poyfdzlBmy do debtor 

Rektemaoje w spfatote pram 

umaraty. W potiiodzlafek w godz. ^ Tr-I 
ad 9-icj da lS-taL w pozostetednf typo nte od 
9-tsJ do 11-tel. 
Daniel Srlegort. tel. 071 343 70 71 w. 338. ■ (Odnlel Srlegort, 
- ni; sIlvefHbIura@mikfozet wr^fi pi), 

fpacfku uszkodzanych CD ■ ;^w aati 
wysiac fe ns adreji wydawcy z 
co tfoktetlnte sl^z ntml dzloje. 
sprewdzane i wymlenione m ■ 

'mAj£trt 7?‘Tj 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

m SHAREWARE 
od miesi^ca. 

G szesc numerow z CD 

□ dwanascie numerow z CD 

G numery archiwaine. 

, / 98 (slownie) 

39,96zt 

79.92zl 

Zamawiam prenumerata miesi^cznika 

od miesi^ca. 

Q trzy numery 
O szesc numerow 

□ dwanascie numerow 

□ numery archiwaine. 

, / 98 (stownie) 

27,98zt 
55,96zi 

11 l,92zt 

potfp/s zamawiajitcegQ 

S nd 

co S 
.r- 

c/i c- (Jj 
Q> 

□ □ 

Zamawiam prenumerat? miesi^cznika 

IP'S SHAREWARE 

E 35 b 
■I I ° 
■|E.i ^ ^ Q- O > -a 

o o ID -O Q. 

od miesi^ca , 

G szesc numerow z CD 

G dwanascie numerow z CD 

G numery archiwaine. 

, / 98 (slownie) 

39f96zt 

79,92zt 

Zamawiam prenumerate miesiecznika 

od miesiqca. 

G trzy numery 
G szesc numerow 

G dwanascie numerow 

G numery archiwaine ... 

, / 98 (slownie) 

27,98zt 

55,96zt 

111,92zt 

porfp/s zamdvfiajqcego 

Zamawiam prenumerata miesi?cznika 

IPS SHAREWARE 
od miesi^ca . 

G szesc numerow z CD 

G dwanascie numerow z CD 

G numery archiwaine 

. / 98 (slownie) 

39,96zt 

79,92zl 

Zamawiam prenumerat| miest^cznika 

od miesi^ca. 

] trzy numery 

G szesc numerow 

□ dwanascie numerow 

G numery archiwaine .... 

. / 98 (slownie) 

27,98zt 
55,96zt 

111 ,92zt 

pod pis zamaiv/aygcego 
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iT,J Copyright EL5PA, t&mjjlled by CharlTrack Copyright ELSPA, compiled by ChartTrack 

M ■ mV OwiitivitJl Mjtepsijch glut in wuyitkle pltliom 
m mmm m wm 
m v m m P/mC wlfetisivch tiler missiaca 

1 1 Tomb Raider 
Platinum/EIDOS Interactive 

PC. PSX, Saturn 1 ? Starcraft 
Blizzard/Cendant 

2 4 Tekken 2 ™ ' Platinum/Namco 
PSX 2 

q Tomb Raider 2 ^ EIDOS/Core Design 

o rs FIFA: Road to the World Cup 98 
^ EA Sports 

PC. PSX, N64, Mega Drive 3 4 Championship Manager ’97/’98 
' EIDOS Interactive 

a o Crash Bandicoot 
" ^ Platinum/Sony 

PSX 4 1 Star Wars Supremacy 
' Virgin/LucasArts 

c r Die Hard Trilogy 
V 3 PiaiimmVf0X/EA 

PC, PSX, Saturn 5 r Grand Theft Auto 
^ Take 2 Interactive 

6 9 
Grand Theft Auto 
Take 2 inlsracnve 

PCr P5X 

7 8 Micro Machines V3 
Platinum/Codemasters 

PSX, PC POLSKhTOP 10 
o 7 Yoshi’s Story 
® ' Nintendo 

N64 

q o Goldeneye 007 
^ 0 Nintendo 

N64 

in ,n Tomb Raider2 
• U EIDOS/Core Design 

PC, PSX 

11 1R Deathtrap Dungeon 1 ^ EIDOS Interactive 
PSX 

12 i q Formula 1’97 PC,PSX 

1 o 1 ? Destruction Derby 2 ■ ^ ^ PfflttmjfTT'PsytjmjsJs/Ar^nium Collection 
PC,PSX 

1414 Theme Park 1*# It1 eaClassics/BuIttraafAcitJSoftware 
PC, PSX. Saturn, Amiga 

ic n Theme Hospital 
* * II tiVBuHfrog 

PC, PSX 

Ifi qr iSS PrO 
1 W 00 piaikittfrtKonam! 

PSX 

17 1 o TOCA Touring Car 
PC, PSX 

IQ hcCroc 
1 U 1 U Fok Interaoiiv^/EA 

PC. FSX, Sarum 

1 q i 7 Tomb Raider: Unfinished Business ■ 1 f premief CoDitctm^BDOS 

20 23 v'Ra"y PSX 

1. (4)0uake2 

2. m 

3- (-) 
BattleZone 
-202 

4. (2) 

5. (1) 

Tomb Raider 2 
-194 

rocA 
186 

6. (3) 
Incubation 
-167 

7. 
g ^ Jedi Knight 

9. (-) Ubik 
- 64 

1 Q (.) Age of Empires 

Na naszej liscie spore zmiany! Quake 2 wysforowal sip na pierwsze miejsce (wiedzielismy, 
ze to jedynie kwestia czasu,,.). Drugie i trzecie miejsce okupujq nowosci, detronizu^c Tomb 
Raidera 2 i TOCA (ktora zaliczyta dose dramatyezny spadek). Tylko jedna gra utrzymala 
pozycjp z poprzedniego notowania! A na dole widac juz kilku innych kandydatow na wysokie 
miejsca w tabeli. Cieszy nas, ze w koncu doceniliscie Age of Empires (choc - jak widac - 
gra ma stosunkowo niewielkg liezbg zwolennikow). Moze za miesiqc bpdzie lepiej? 
Nawiasem mowiqc, nadchodzi coraz wipcej gtosow na list? (pamigtajeie - tylko na kartkach 
pocztowych, glosujecie na max, 3 gryl). 

Pokwitowanie dla poczty 

St. 
stowme 
ztotych 

Sfcgr , 

groszy 
. jak wyzej 

wptacaj^cy.. 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
PBG S.A. 

Oddzial we Wroclawiu 
NR 10801633-592-27001 -801000-111 

stempel 

pod Pis przyjmujqcego" 

Pokwitowanie dla posiadaeza rachunku 
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na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
PBG S.A. 

Oddzial we Wroclawiu 
NR 10801633-592-27001-801000-111 

stempel 
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1 

| 

pobrano opiate 
'—' i 

i 

pobrano opiate 
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i 
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Zt... 

l 

1 
Zt. 
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Pokwitowanie dla wptacajqcego 
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stowme 
ztotych 

- groszy 
jak wyzej 

wptacaj^cy.. 

c 
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a " 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
PBG S.A. 

Oddzial we Wroclawiu 
NR 10801633-592-27001-801000-111 

stempel 
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Zmieti porzqde^fiistoriil 
Wez udzioiw wspaniofych Mielkmorskich bitwQch Qmieko Wbjny Przetyjmk mkcznego 

zegbrstwa - ass w kidtyti ocennyqrzmafy kamadmii \vystrz<Mw i wztrzsskujqcych siq mosztdw. 
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